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Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem
Indledning
Hermed fremsendes 1. udkast til kapitel 1-4 i ”Det kommunale budget- og regnskabssystem”, der med virkning fra 1. januar 2007 afløser det eksisterende ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”.
Etablering af et nyt budget- og regnskabssystem for kommunerne skal ses på baggrund af Folketingets vedtagelse af kommunalreformen i juni 2005, hvori bl.a. indgår en
reduktion i antallet af kommuner fra 271 til 98 og en nedlæggelse af amterne, hvis opgaver overføres til andre myndigheder, herunder kommunerne.
Der etableres endvidere med kommunalreformen 5 regionale enheder, der bl.a. overtager ansvaret for sygehusvæsenet fra amterne. Et særskilt regelsæt om budget- og
regnskabsvæsen for de kommende regionale enheder er p.t. under udarbejdelse.
Kommunalreformen giver på den baggrund anledning til dels at justere kontoplanen i
lyset af kommunernes nye opgaver, dels at foretage en gennemgang af de konti i kontoplanen, der ikke direkte berøres af kommunalreformen, med henblik på at sikre en
fortsat hensigtsmæssig registreringspraksis.
”Det kommunale budget- og regnskabssystem” bygger på samme grundelementer som
det eksisterende ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”.
Dette har været en afgørende forudsætning for ministeriet i arbejdet med det nye budget- og regnskabssystem, da kommunerne står overfor en række væsentlige udfordringer som følge af kommunalreformens opgaveomlægninger og kommunesammenlægninger.
Af samme årsag er der i vedlagte kontoplan (kapitel 3) og konteringsregler (kapitel 4)
fokuseret på ændringer på hovedkonto 0-6. De finansielle konti på hovedkonto 7-9 er
derfor kun i begrænset omfang berørt.
Det skal i den forbindelse også nævnes, at der ikke forventes væsentlige ændringer i
forhold til reglerne for udarbejdelse af budget, bevillingsregler og regler for regnskab og
revision. I det eksisterende budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskom-
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muner fremgår disse regler af kapitlerne 5, 6 og 7. Der vil senere blive foretaget en
opdatering og konsekvensrettelse af disse kapitler, samt af de resterende kapitler i
”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” (8. Indregning og
måling af materieller og eventuelle immaterielle aktiver, 9. Vejledning i omkostningskalkulationer og 10. Lovgivning m.v.).
Det skal bemærkes, at nærværende udkast til kontoplan og konteringsregler alene har
vejledende karakter, da hjemmelsgrundlaget for det nye kommunale budget- og regnskabssystem ikke p.t. er tilvejebragt. Dette kræver bl.a. en ændring af § 1 i Indenrigsog Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Den reviderede bekendtgørelse forventes udstedt ultimo 2005/primo 2006.
Endelig kan det oplyses, at en samlet publikation af ”Det kommunale budget- og regnskabssystem, 1. version” forventes at være tilgængelig på www.im.dk (under Budgetog regnskabssystem) i sommer 2006.
Nye elementer i Det kommunale budget- og regnskabssystem i forhold det eksisterende system
Som nævnt videreføres hovedparten af elementerne fra det nuværende Budget- og
regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Der foretages dog en række tilpasninger og justeringer, der ikke kan henføres til implementeringen af kommunalreformen.
1.
2.
3.
4.
5.

Udvidelse af antallet af cifre i grupperingsniveauet
Der autoriseres cifre til både hovedfunktionsniveauet og ejerforhold
Etablering af tværgående refusionsgrupperinger
Tilpasning af arter til betaling mellem kommuner og regioner
Justering af reglerne for registrering på omkostningssted som følge af omkostningsreformen
6. Ændret praksis for markering af ændringer til budget- og regnskabssystemet
Der redegøres kort for disse ændringer nedenfor i afsnit 1-7.
Herefter redegøres der for de ændringer i kontoplanen, der følger af såvel kommunalreform, forenkling, oprydning, m.v. Redegørelsen følger kontoplanens hovedkontostruktur.
1. Fra 2 til 3 cifre i grupperingsniveauet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er i de senere år blevet gjort opmærksom på, at der
er behov for en udvidelse af den eksisterende grupperingsstruktur fra 2 til 3 cifre. I det
nuværende system er numrene 01-20 på drift forbeholdt de centrale myndigheder, ligesom grupperingerne 90-99 er forbeholdt indtægter. Disse grupperinger kan ikke anvendes af kommunerne.
Kommunerne har i dag således alene mulighed for at anvende de ikke-autoriserede
numre 21-89, hvilket i økonomistyringssammenhæng ikke vurderes som tilstrækkeligt.
På den baggrund udvides nummerstrukturen fra 2 til 3 cifre.
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Udvidelsen indebærer, at nummerstrukturen udvides fra 01-99 til 001-999, hvilket indebærer, at 001-020 og 100-399 reserveres centrale myndigheder, ligesom indtægtsgrupperingerne 090-099 forsat er reserveret indtægter.
Ændringen indebærer således, at kommunerne fra og med 1. januar 2007 udover de
nuværende numre 21-80 kan disponere over grupperingsnumrene 400-999.
Den udvidede nummerstruktur er afspejlet i vedlagte kontoplan.
2. Autorisering af cifre til hovedfunktionsniveauet
Pr. 1. januar 2007 autoriseres der 2 cifre til kontoplanens hovedfunktionsniveau. Det
fremgår af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, afsnit 2.0,
at hovedfunktionen i dag er autoriseret i form af en overskrift og ikke som cifre, som det
kendes for de øvrige niveauer i kontoplanen. Det har til tider givet forvirring om hvilke
hovedfunktioner nye funktioner skal placeres under, ligesom en række kommuner har
haft den opfattelse, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har autoriseret cifre til hovedfunktionsniveauet. De cifre, der bl.a. anvendes i visse IT-leverandørers økonomistyring
på hovedfunktionsniveau er imidlertid historisk udviklet gennem den elektroniske bearbejdning af budgetter og regnskaber i bl.a. Danmarks Statistik.
På den baggrund autoriseres de i praksis anvendte hovedfunktionsnumre i kontoplanens cifferstruktur.
Hovedfunktionen er indarbejdet i vedlagte kontoplan og konteringsregler.
Pr. 1. januar 2007 autoriseres endvidere 1 ciffer til registrering af ejerforhold på hhv. 1.
Egne, 2. Selvejende/private og 3. Andre offentlige myndigheder, der hidtil kun har været autoriseret ved en overskrift. Der er tale om autorisering af en i forvejen anvendt
praksis.
3. Tværgående refusionsgrupperinger
I forbindelse med kommunalreformen skal der etableres en særlig refusionsordning
(”Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning”), som indebærer, at der på
en række sociale områder kan blive behov for at registrere refusion fra staten efter dette regelsæt. Da regelsættet for ordningen forventes at omfatte en lang række ydelser
har der vist sig behov at justere refusionsgrupperingerne med henblik på, at kommunerne kan trække refusionsoplysninger på tværs af kontoplanen vedrørende denne
refusion.
Der har endvidere været behov for – på tværs af kontoplanen – at give plads til en
gruppering til berigtigelse af refusion, samt refusioner vedrørende EU.
På den baggrund er følgende grupperinger autoriseret i kontoplanen:
x
x
x

001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning
003 Berigtigelser
020 Refusion vedrørende EU.

Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vil være gældende på de sociale områder.
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Det betyder imidlertid, at en række tidligere dranst 2 grupperinger flyttes f.eks. på beskæftigelsesområdet, hvor den centrale refusionsordning ikke finder anvendelse. Etablering af mulighed for at kunne trække oplysninger på tværs af kontoplanen har imidlertid vejet tungere end hensynet til bibeholdelse af gamle refusionsnumre.
De nærmere retningslinier for anmeldelse og refusion efter reglerne for den centrale
refusionsordning er p.t. under udarbejdelse i Socialministeriet.
4. Betalinger til og fra regioner
Med kommunalreformen nedlægges amterne, og det bevirker, at arterne med betegnelsen til/fra amter erstattes af til/fra regioner.
Fra og med 1. januar 2007 skal betalinger fra kommuner til regioner registreres med art
4.8. Betalinger til regioner. Betalinger fra regioner til kommuner registreres med art 7.8.
Betalinger fra regioner.
Det skal i relation hertil bemærkes, at der netop i betalingsstrømmene mellem kommuner og regioner vil være et skærpet fokus på artsanvendelsen. I forlængelse heraf kan
nævnes, at der i større omfang end hidtil i konteringsreglerne er indarbejdet regler for
artsregistrering ved modtagelse og betaling af tilskud, overførsler m.v.
5. Justering af reglerne for registrering på omkostningssted som følge af omkostningsreformen
Der har gennem de senere år været en gradvis indførsel af omkostningsprincipper i
regnskabet. Det betyder bl.a., at der med virkning fra regnskab 2004 er etableret åbningsbalancer, og at der virkning fra regnskab 2005 er et krav om omkostningsregistrering i hele den kommunale kontoplan.
Kravet om omkostningsregistrering betyder bl.a. obligatorisk anvendelse af afskrivninger på kommunale bygninger, hvilket svarer til den beregnede omkostning, der er forbundet med ”forbruget” af bygninger i regnskabsåret.
På de funktioner, hvor det er autoriseret at anvende omkostningssted, f.eks. 03.01 Folkeskoler, er der krav om, at udgifter til husleje og udvendig vedligehold skal registreres
på fælles omkostningssted. Herved opstår en skævhed i registreringen af kapitalomkostninger mellem kommunale bygninger og bygninger, hvor kommunen bor til leje, da
der er krav om, at afskrivninger skal registreres på omkostningsstedet på de funktioner,
hvor det er autoriseret at anvende omkostningssted.
På den baggrund konsekvensrettes konteringsreglerne for registrering af udgifter til
husleje og udvendig vedligehold således, at disse fremover skal registreres på omkostningsstedet på de funktioner, hvor det er autoriseret at anvende omkostningssted.
Dette gælder således ikke de øvrige dele af kontoplanen, hvor det er frivilligt at anvende omkostningssted. Herved etableres parallelitet i registreringen af kapitalomkostninger for samme type af institution – uanset om denne har til huse i kommunens egne
bygninger eller bor til leje.
Der er i dag krav om registrering på omkostningssted på følgende områder: Folkeskoleområdet (03.22.01), skolefritidsordninger (03.22.05), vuggestuer (05.25.12), børne-
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haver (05.25.13), integrerede institutioner (05.25.14) og fritidshjem (05.25.15). Krav om
registrering på omkostningssted udvides efter 1. januar 2007 til også at gælde kommunale specialskoler (03.22.08), hvilket dog forventes at have et væsentligt mindre omfang end de eksisterende områder.
6. Ny praksis for markering af ændringer til bekendtgørelsen
Det kommunale budget- og regnskabssystem har i forbindelse med ikrafttræden 1.
januar 2007 fået et mere moderne layout end det eksisterende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Det indebærer bl.a., at den samlede publikation i trykt form er væsentlig mindre end den trykte version af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.
I forbindelse med etablering af et nyt budget- og regnskabssystem justeres praksis for
markering af tekstændringer.
I det nuværende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner har
tekstændringer af historiske årsager været markeret med streger ud for det afsnit, hvori
der er foretaget ændringer.
I Det kommunale budget- og regnskabssystem vil tekstændringer fremover blive markeret som understregninger og med en stregmarkering, når afsnit fjernes. Fordelen er,
at det bliver mere klart, hvor der er indsat tekst. Det vil dog fremover stadig være behov
for at markere fjernede afsnit med en stregmarkering ud for det pågældende afsnit.
Den kommunale kontoplan
Nedenfor beskrives de ændringer, der er foretaget i kontoplanen. Der er i konteringsreglerne endvidere foretaget en række tilpasninger, der på grund af ændringernes omfang kun i mindre omfang kan redegøres for her.
Det skal nævnes, at der i såvel kontoplan som konteringsregler er foretaget en række
sproglige justeringer, af bl.a. overskrifter og titler. Disse ændringer har ikke indholdsmæssig betydning. Eksempelvis er ordet ”socialvæsen” i hovedkontooverskriften erstattet af ”sociale opgaver” og det ikke dækkende begreb ”Hovedkonto 6. Administration” er erstattet af ”Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration”. Sproglige justeringer og opdaterede tekster og hjemmelshenvisninger er der ikke nedenfor særskilt redegjort for.
Listen af ændringer beskrevet nedenfor er ikke udtømmende. For så vidt angår dranst
2 Statsrefusion er der på en række områder flyttet grupperinger med henblik på at skabe plads til tværgående gruppering 001 Refusion efter den centrale refusionsordning
og 003 Berigtigelser. Der er endvidere på en række funktioner indarbejdet gruppering
til refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion.
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Der er alene i konteringsreglen til 02.22.05 jordforsyningsområdet præciseret, at ændringer i brugen af grunde og jord til ubestemte formål alene skal finde sted i anlægskartoteket.
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Sanering (funktion 0.14) udgår bl.a. som følge af, at sanering og byfornyelse i dag ses i
sammenhæng. Byfornyelsen (0.25.15) forenkles, hvorved en lang række funktioner og
grupperinger, der kunne henføres til tidligere tiders lovgivning udgår. Der er således
alene autoriseret grupperinger til kommunens udgifter og indtægter til byfornyelsen.
Det skal særligt bemærkes, at der i konteringsreglerne er mulighed for at finansiere
byfornyelsesprojekter via driften. Hertil skal dog bemærkes, at der i relation til lånereglerne fortsat er krav om, at automatisk låneadgang til byfornyelsesprojekter efter lov om
byfornyelse fortsat alene gælder for dranst 3 Anlæg.
Der er autoriseret ny funktion (0.25.17) til kommunens udgifter til anvisningsretten samt
statsrefusion heraf.
De nuværende 0.21 Parker og legepladser, 0.23 Strandområder og 0.24 Kolonihaver
erstattes af 0.28.20 Grønne områder og naturpladser. Udgifter til den nuværende 0.22
Skove og naturområder registreres fremover på 0.38.53 Skove under naturbeskyttelse.
Baggrunden for at forenkle kontoplanen her er, at definitionerne på de enkelte områder
ikke i tilstrækkelig grad har sikret validitet i de registrerede data, hvorfor områderne
slås sammen.
De eksisterende 0.32 Idræts- og svømmehaller og, 0.33 Friluftsbade slås af forenklingshensyn sammen med 0.31 Stadion og idrætsanlæg på ny 0.32.31 Stadions,
idrætsanlæg og svømmehaller. Hermed er udgifterne til sportsanlæg samlet. Udgifter til
campingpladser (tidligere funktion 0.34) skal fremover registreres på 0.32.35 Øvrige
fritidsfaciliteter.
Hovedfunktion naturbeskyttelse erstatter den tidligere funktion benævnte naturfredning
(0.41) og udvides således, at der autoriseres ny funktion 0.38.50 Konkrete naturbeskyttelsesprojekter, 0.38 51 Administration af naturbeskyttelsesloven og natura 2000 projekter, 0.38.52 Fredningserstatninger, 0.38.53 Skove (tidligere registreret på 0.22) og
0.38.54 Sandflugt (tidligere registreret på 0.90 Sandflugt).
Det er særligt i konteringsreglerne præciseret, at udgifter til administration af natur- og
miljøbeskyttelsesopgaver, herunder medarbejdere, der beskæftiger sig med natur- og
miljøbeskyttelse, skal registreres på autoriseret gruppering på 6.45.51 Sekretariat og
forvaltninger.
Hovedfunktionen miljøbeskyttelsesområdet (tidligere benævnt øvrige foranstaltninger)
udvides som følge, at af kommunerne i forbindelse med kommunalreformen overtager
tilsyn og godkendelse af virksomheder. En række virksomheder skal takstfinansiere
kommunernes kontrolopgaver, og der er på den baggrund autoriseret grupperinger til
registrering, kontrol og tilsyn med hhv. brugerbetalingspligtige og ikkebrugerbetalingspligtige virksomheder.
Det skal bemærkes, at funktionerne til registrering af udgifter i forbindelse med recipient spildevand (0.85) og vandindvinding (0.86) udgår og fremover skal registreres på
funktion 0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
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0.92 Diverse indtægter og udgifter nedlægges, idet der til hovedfunktionen er et fælles
formål. Udgifter til offentlige toiletter, der tidligere blev registreret på funktion 0.92 Diverse formål, skal således fremover registreres på 0.52.10 Fælles formål.
Kravene til registrering på 0.58.95 Redningsberedskab er bl.a. udvidet i lyset af indførsel af risikobaseret dimensionering, der sætter yderligere fokus på beredskabsområdets samlede opgaveløsning. På den baggrund er der behov for at kunne følge den
lokale udgiftsudvikling på området. Der er autoriseret tre nye grupperinger til hhv. fælles formål, forebyggelse og afhjælpende indsats.
Hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder
Det er vedrørende vejafvandingsbidrag (funktion 1.40, gruppering 91) præciseret, at
dette alene gælder kommunale veje og private fællesveje. På ny gruppering 92 skal
vejafvandingsbidrag vedrørende statsvejene registreres. Tidligere gruppering 93 og 95
vedrørende vandafledningsbidrag for boliger og erhvervsejendomme slås af forenklingshensyn sammen i én gruppering 93. Vandafledningsbidrag – boliger og erhvervsejendomme.
Det skal bemærkes, at detailkloakker (1.42) udgår, således udgifterne hertil fremover
registreres på 01.35.41 Hoved- og detailkloakker.
På affaldsområdet erstattes den eksisterende opdeling på renovation, genanvendelse,
farligt affald, komposteringsanlæg (1.50 – 1.56) af en opdeling på affaldstyper (haveaffald, pap, papir, m.v.) på funktionerne 1.38.60 – 1.38.66. Baggrunden er bl.a. et ønske
om at skabe mere gennemsigtighed med gebyrerne på affaldsområdet. Det skal dog
bemærkes, at der p.t. ikke er krav om gebyrfinansiering af affaldsområdet, men at såfremt kommunen vælger at gebyrfinansiere udgifterne, sker dette med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48.
Det skal endelig bemærkes, at der fremover er krav om selvstændig registrering af
mellemværendet på balancen. Der er således på funktion 09.35.35 Andre forsyningsvirksomheder autoriseret grupperingerne 001 Ordninger for dagrenovation, 002 Ordninger for storskrald og haveaffald, 003 Ordninger for glas, papir og pap, 004 Ordninger for farligt affald, 005 Genbrugsstationer og 006 Øvrige ordninger. Der er endvidere
på 7.37.37 autoriseret grupperinger til renter af mellemværendet mellem forbrugerne
og kommunens affaldshåndtering. Mellemværendet på affaldsområdet kan, såfremt
kommunalbestyrelsen beslutter det, være omfattet af princippet om hvile-i-sig-selv og
skal herefter balancere over en årrække.
Det skal endelig bemærkes, at spildevandsområdet p.t. er genstand for et lovgivningsmæssigt serviceeftersyn. Der kan på den baggrund efterfølgende blive behov for justeringer i kontoplanen.
Hovedkonto 2. Transport og infrastruktur
Den eksisterende 2.09 Øvrige fælles funktioner er nedlagt, idet der på hovedfunktionen
allerede er én gruppering til øvrige udgifter og indtægter. Udgifterne registreres fremover på 02.22.01 Fælles formål.
På 02.22.01 Fælles formål skal fremover registreres udgifter og indtægter i forbindelse
med parkeringkontrollen (parkeringsfonde), der efter de nuværende regler skal regi-
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streres på 02.22 Vejanlæg. Baggrunden er, at parkeringskontrolindsatsen og parkeringsfonden ikke snævert hænger sammen med anlæg og drift af vejnettet, hvorfor
parkeringsindsatsen fremover skal registreres på 02.22.01 Fælles formål.
Der autoriseres ny funktion 02.28.12 Vejbelægninger til registrering af udgifter i forbindelse med forbedringer af vejbelægninger og reparationsarbejder vedrørende belægninger.
Der autoriseres endvidere funktion 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer,
hvor der alene skal registreres udgifter til forbedringer på eksisterende anlæg. Vejområdet opsplittes på den baggrund således, at 02.28.22 Vejanlæg fremover alene er
forbeholdt vejanlæg på arealer, der ikke hidtil har været anvendt til veje.
Herudover er der autoriseret funktion 02.35.42 Kystbeskyttelse efter lov om kystbeskyttelse, hvor ansvaret som følge af kommunalreformen overgår fra amter til kommuner.
Endelig skal nævnes, at 02.32 Skolebusdrift udgår. Udgifterne til transport af elever
registreres fremover på 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen.
Hovedkonto 3. Undervisning og kultur
På funktion 03.01 Folkeskoler udgår gruppering 07 Skolebiblioteker. Som nævnt vil der
på folkeskoleområdet inden udgangen af 2005 blive udmeldt en vejledende kontoplan.
På dranst 2 Statsrefusion udgår grupperingerne til registrering af tilskud til lærernes
videreuddannelse og tilskud til kommunale øvelseslokaler. De to nævnte grupperinger
har ikke relation til lovgivningen fremover.
På funktionerne 03.02-03.04 er der alene tale om nye overskrifter og opdaterede
hjemmelshenvisninger. Funktion 3.06 Amtscentraler udgår, da opgaven overtages af
statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner.
På 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud registreres kommunens udgifter til
skoleforløb for børn, der modtager tilbud på en lands- eller landsdelsdækkende institution. Der er således tale om institutioner, der drives alene af regionerne. På 03.22.08
Kommunale specialskoler registreres udgifter til kommunale specialskoler, dvs. institutioner, kommunen allerede driver eller overtager fra amtet Funktion 03.22.08 er omfattet af krav om registrering på omkostningssted.
For så vidt angår bidrag til statslige og private skoler (funktion 03.22.10) er der autoriseret nye grupperinger 005 vedrørende bidrag til staten for sprogstimulering og 006 til
det kommunale tilskud til fri grundskoler.
Endelig er sprogstimulering udskilt fra funktion 03.11, gruppering 03 til særskilt registrering på ny funktion 03.22.09 Sprogstimulering for børn i førskolealderen, og den specialpædagogiske bistand til børn og voksne (der i den eksisterende kontoplan registreres
på gruppering 01 og 02 på funktion 3.11) udskilles på selvstændig funktioner 03.22.16
Specialpædagogisk bistand til børn i skolealderen og 03.22.17 Specialpædagogisk
bistand til voksne. For de to sidstnævnte funktioner er der autoriseret grupperinger til
hhv. den aktivitetsuafhængige objektive finansiering (grundtilskud) på gruppering 001
med henblik på finansiel sikkerhed for fortsat opretholdelse af de særlige undervis-
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ningsinstitutioner og gruppering 002 til det faktiske køb af pladser på de nævnte undervisningsinstitutioner.
Som følge af kommunalreformen er en række undervisningsopgaver flyttet fra amt til
stat. Det betyder, at de eksisterende funktioner 03.37 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne og 03.43 Bidrag til lærlingeuddannelsen udgår. Endvidere udgår hovedfunktionen gymnasier m.v. samt hovedfunktionen social- og sundhedsuddannelsen.
På 03.30.44 Produktionsskoler autoriseres en ny gruppering 002 til kommunernes registrering af tilskuddet til produktionsskolerne.
Funktion 03.30.44 Erhvervsgrunduddannelser udvides med autoriseret gruppering 003
til særlige tilskud til undervisning efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2.
Funktion 03.49 Befordring af elever udgår. Der er i stedet autoriseret funktion 03.22.06
Befordring af elever i grundskolen.
På de øvrige områder på hovedkonto 3 (03.32.50 - 03.38.78) er der primært ændringer
i hjemmelhenvisningerne. Dog udgår gruppering 01 Grundtilskud til daghøjskoler m.v.
på funktion 03.77 daghøjskoler som følge af daghøjskolernes tidligere gennemførte
overførsel til kommunerne, ligesom grupperingsstrukturen er tilpasset hensynet til at
kunne trække oplysninger på tværs af kontoplanen.
Hovedkonto 4. Sundhedsområdet
Kommunalreformen betyder, at kommuner fremover får en større rolle i løsningen af
den samlede sundhedsindsats. På den baggrund skal kommunerne fremover registrere
udgifter og indtægter på hovedkonto 4 Sundhedsområdet. De sundhedsudgifter, som
kommunerne tidligere afholdt på hovedkonto 5 (tandpleje, sundhedstjeneste og særlige
sygesikringsydelser) flyttes på den baggrund til hovedkonto 4.
Der autoriseres en funktion 4.62.81 til kommunal medfinansiering af det regionale sygehusvæsen. Der er autoriseret grupperinger til såvel grundtilskud og aktivitetsafhængige tilskud, jf. lov om regionernes finansiering. Hertil autoriseres grupperinger til kommunernes bidrag til sygesikringen og udgifter til genoptræning under indlæggelse.
Formålet med at samle medfinansieringselementerne på hovedkonto 4 Sundhedsområdet er at kunne give kommunalbestyrelsen et sammenhængende billede af medfinansieringen i relation til f.eks. de igangsatte aktiviteter indenfor genoptræning og forebyggelse.
Der autoriseres en funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Der skal ikke i regnskabet sondres mellem udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven,
da det bl.a. er formålet med kommunalreformen at samtænke indsatsen på de to områder. Det fremgår dog af konteringsreglerne, at kommuner i forbindelse med såvel
budget- som regnskabsaflæggelse anmodes om til brug for de centrale myndigheder at
skønne udgifternes omfang på henholdsvis social – og sundhedsområdet.
Det skal vedrørende 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
bemærkes, at kommunerne i forbindelse med budgetindberetning for 2007 og indbe-

10
retning af særlige regnskabsoplysninger fremover anmodes om at opgøre udgifterne til
henholdsvis borgere, der modtager tilbud om genoptræning efter en behandlingsplan
på baggrund af sundhedslovens bestemmelser og borgere, der modtager tilbud om
genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens bestemmelser.
På tandplejeområdet (tidligere funktion 5.83, nu funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje)
udvides grupperingsstrukturen til også at dække den tidligere amtstandpleje (specialtandpleje og omsorgstandplejen) for de under og over 18 årige (gruppering 004 og
005).
Den kommunale sundhedstjeneste flyttes fra 5.80 til 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste. Henvisningen i konteringsreglerne til registrering af udgifterne til den almindelige
lægeundersøgelse af skolepligtige børn udgår, og fremgår herefter alene af konteringsreglerne for den regionale kontoplan.
Der autoriseres funktion 4.62.88 Forebyggelse og sundhedsfremme. Der er ikke p.t.
konkrete forslag om autorisering af grupperinger på funktionen.
Den nuværende funktion 5.84 til særlige sygesikringsydelser udgår. Kommunerne skal
dog forsat efter sundhedsloven afholde udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Disse udgifter skal fremover registreres på gruppering 004 og 005 på
4.62.90 Andre sundhedsudgifter. På denne funktion registreres endvidere de udgifter
kommunerne tidligere afholdt til betaling for ophold på privathospitaler (gruppering
001), hospiceophold (002) samt plejetakst for færdigbehandlede patienter.
Hovedkonto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Socialområdet
Det skal indledningsvist bemærkes, at strukturen på hovedkonto 5 er justeret. Den nuværende fordeling af opgaver på funktionerne skal primært ses i lyset af en kontomæssig ”knopskydning” over tid, der bl.a. bevirker, at der i dag ikke er nogen logisk sammenhæng mellem kontoplanens opbygning og den kommunale organisation. I forbindelse med nærværende tilpasning af kontoplanen som følge af kommunalreformen er
strukturen på hovedkonto 5 på den baggrund søgt justeret, således at hensynet til målgrupper i højere grad er tilgodeset i hovedkontoens struktur.
På områderne for dagtilbud til børn og unge, samt tilbud til børn med særlige behov er
der kun mindre justeringer i forhold til reglerne i dag. I konteringsreglerne på daginstitutionsområdet er bl.a. reglerne for mellemkommunale betalinger præciseret. Der er på
tværs af funktionerne 5.25.11 Dagpleje til 5.25.18 (eksklusiv 5.25.17 Særlige dagtilbud)
autoriseret en gruppering 02 Friplads.
På området for børn og unge med særlige behov, er der med virkning fra budget 2006 i
den eksisterende kontoplan indarbejdet en række ændringer. I forhold til nærværende
kontoplanudkast er der primært tale om opdaterede hjemmelshenvisninger og rokeringer i grupperinger under dranst 2 Statrefusion som følge af hensynet til de tværgående
grupperinger.
5.30 Ældreboliger og 5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v. er udeladt af kontoplanen
med henblik på at undersøge mulighederne for fremadrettet at etablere mere hen-
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sigtsmæssig registreringspraksis på boligområdet. Kontoplan og konteringsregler for
boligområdet forventes fremsendt ultimo 2005.
Funktion 5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede m.v. er ændret, idet den forebyggende indsats er udskilt i ny funktion 5.32.33 Forebyggelse for ældre og handicappede. Således skal udgifter ført på 5.32, gruppering 03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte registreres på 5.32.33 gruppering 002. Udgifter på gruppering 05 Forebyggende hjemmebesøg skal registreres på funktion 5.32.33, gruppering 001 og endelig skal udgifter vedrørende afløsning, aflastning og genoptræning
registreres på hhv. 4.62.82 gruppering 001 og gruppering 006 fremover registreres på
5.32.33, gruppering 003.
Grupperingerne til SKP-ordningen (05.38.53 Støttekontaktpersonordningen) er tilrettet
med henblik på at skabe en mere logisk opbygning af ydelserne. Således er ordningen
for døvblinde, den nye gruppering 005 flyttet fra gruppering 04. Det skal bemærkes, at
tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med nedsat fysisk funktionsevne efter
servicelovens § 96 skal registreres på 5.32.32, gruppering 03.
Det eksisterende 5.54 Hjælpemidler flyttes til ældre- og handicapområdet og opdeles i
5.32.35 Hjælpemidler m.v. for personer under 67 år og 5.32.36 Hjælpemidler m.v. til
personer over 67 år, der får identiske grupperingsstrukturer. Grupperingsstrukturen er i
samme forbindelse ændret.
Gruppering 01 er uændret på de to funktioner i forhold til det eksisterende regelsæt.
Udgifter fra gruppering 08 Optiske synshjælpemidler skal registreres på gruppering
002. Udgifter fra gruppering 09 Arm- og benproteser skal registreres på gruppering
003. Udgifter fra gruppering 10 Høreapparater skal registreres på 004. Udgifter fra
gruppering 2 og 12 vedrørende Ortopædiske hjælpemidler skal registreres på gruppering 005. Udgifter vedrørende gruppering 3 og 13 Inkontinens- og stomihjælpemidler
skal registreres på gruppering 006 Udgifter vedrørende gruppering 4 og 14 andre forbrugshjælpemidler skal registreres på gruppering 007 Udgifter fra gruppering 19 Ithjælpemidler skal registreres på gruppering 008 Udgifter fra gruppering 5 og 15 Forbrugsgoder skal registreres på gruppering 009 Udgifter fra gruppering 6 og 16 Hjælp til
boligindretning skal registreres på gruppering 010 Udgifter fra gruppering 7 og 17 støtte
til individuel befordring skal registreres på gruppering 011 Indtægtsgrupperingerne 91,
92 og 93 bibeholdes, hvorimod der fremover ikke bliver behov for indtægter ved tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (gruppering 94) og tilbagebetaling for støtte til køb
af bil ydet før 1. januar 2002 (gruppering 95).
Der er autoriseret en ny funktion 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.
vedrørende pasning af døende i eget hjem. Funktionen er udskilt fra 5.54, gruppering
20. Baggrunden er, at plejevederlag er en ydelse og ikke et hjælpemiddel og falder
derfor udenfor formålet med funktionen.
Tilbud til voksne på revalidering, misbrugere og botilbud til handicappede og psykisk
syge er samlet under hovedfunktion Voksne med særlige behov. Med henblik på at
sikre en bedre registrering af udgifter efter servicelovens bestemmelser er botilbudsområdet generelt justeret.
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5.55 Botilbud til længevarende ophold for sindslidende og 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende nedlægges, hvorefter kommunerne fremover
skal registrere botilbud til psykisk syge, handicappede og personer med nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne på 5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold og 5.38.52 Botilbud til midlertidige
ophold. Der er på botilbudsområderne for midlertidigt ophold (5.32.52) og længerevarende ophold (5.32.50) endvidere autoriseret gruppering 005 Personlig og praktisk bistand.
Funktionerne 5.38 Beskyttet beskæftigelse og 5.39 Aktivitets- og samværstilbud er
flyttet til 5.38.58 Aktivitets- og samværstilbud og 5.38.59 Beskyttet beskæftigelse. Der
er på de to funktioner autoriseret tre grupperinger til registrering af hhv. beskyttet beskæftigelse / aktivitetstilbud for hhv personer med særlige sociale problemer (gruppering 001), nedsat funktionsevne (gruppering 002) og til personer under stofmisbrugsbehandling (gruppering 003).
Det skal bemærkes, at rådgivningsindsatsen er flyttet fra funktion 5.46 til funktion
5.35.40 Rådgivningsinstitutioner. Der er i den forbindelse autoriseret en ny gruppering
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter.
På 5.38.44 Alkoholbehandling er strukturen udvidet med grupperinger til dag-, døgn og
ambulant behandling af stofmisbrugere. Ønsket om særskilt registrering af den ambulante behandling skal ses i lyset af, at kommunerne med kommunalreformen overtager
amternes alkoholambulatorier.
På 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere er strukturen udvidet med grupperinger til
dag- og døgnbehandlingstilbud til personer under og over 18 år. Her har særligt hensynet til behandlingsgarantien og udviklingen i udgifterne til behandling af særligt unge
stofmisbrugere været medvirkende årsag til den udvidede kontoplan.
For så vidt angår tilbud til udlændinge (5.46.60 Introduktionsprogram – 5.46.65 Repatriering) vedrører ændringerne kun justerede hjemmelshenvisninger, samt at gruppering 96 Tilskud til danskuddannelse under funktion 5.60 udgår.
På hovedfunktion førtidspensioner og personlige tillæg er der autoriseret ny funktion
5.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion tildelt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003.
På 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion autoriseres gruppering 02 Højeste og
mellemste førtidspension med 50 pct. refusion. På funktion 5.48.69 autoriseres under
dranst 2 gruppering 004 Refusion af førtidspension af højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion og 005 Refusion af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion.
Beskæftigelsesområdet
Ændringen af strukturen på hovedkonto 5 indebærer bl.a., at beskæftigelsesindsatsen
samles på kontoplanen. Med de gennemførte ændringer følger kontoplanen en mere
logisk struktur i forhold den lokale organisering.
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Kontanthjælp (5.01), kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (5.04) og
aktiverede kontanthjælpsmodtagere (5.05) er generelt flyttet til hovedfunktion ”Kontantydelser”.
Kontanthjælp flyttes fra 5.01 til 5.58.73. Kontanthjælpsområdet er tyndet ud som følge
af, at der er etableret en ny funktion 5.58.72 Sociale ydelser. Grupperingerne 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling,
008 Hjælp til enkeltudgifter, 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat
funktionsevne, 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, 015 Hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste og 017 Efterlevelseshjælp er flyttet fra kontanthjælp
5.01 til ny funktion 5.58.72 Sociale ydelser. Baggrunden er, at disse ydelser ikke reelt
har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse og nu er
samlet. Den oprindelige grupperingsnummerering er imidlertid bevaret.
På 5.58.73 Kontanthjælp er der ingen ændringer i indholdet af de nuværende grupperinger. Hjemmelsgrundlaget er dog opdateret.
5.04 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge flytter til 5.58.74 Der er ingen ændringerne på kontoplanens dranst 1. På dranst 2 Statsrefusion er gruppering 03 Berigtigelser ny.
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere flytter til 5.58.75. I forhold til den nuværende
kontoplan er gruppering 02 nedlagt med virkning fra regnskab 2006. Gruppering 012
og 014 er flyttet fra 5.58.73 Kontanthjælp til funktionen. De øvrige grupperinger er
uændrede.
Det skal, for så vidt angår dranst 2 Statsrefusion, bemærkes, at denne er tilpasset således, gruppering 01 og 03 kan anvendes til tværgående formål. På den baggrund er
tidligere gruppering 01 ændret til 002 og tilskud fra EU flyttet fra 004 til 020.
Revalideringsområdet (nuværende 5.40 og 5.41) er flyttet til hhv. 5.57.80 Revalidering
og 5.57.81 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. Bemærk,
at henvisninger til skånejob er erstattet af henvisninger til job med løntilskud. Det er
endvidere formålet at samle tilskud m.v. vedrørende revalidering på én funktion, hvorfor grupperingerne 001, 003, 006, 008 og 011 er flyttet til funktionen fra kontanthjælpsområdet (funktion 5.01 Kontanthjælp).
På 5.48.67 Personlige tillæg er autoriseret ny gruppering 10 til tandproteser, helbredstillæg. De på funktionen øvrige grupperinger er alene flyttet til ny gruppering. Således
er gruppering 01 Briller, helbredstillæg flyttet til gruppering 007, gruppering 02 Medicin,
helbredstillæg er flyttet til gruppering 008, gruppering 03 Varmetillæg med 75 pct. refusion er flyttet til gruppering 013, gruppering 04 Tandlægebehandling, helbredstillæg er
flyttet til gruppering 009, gruppering 05 Fysioterapi, kiropraktor, m.v. er flyttet til gruppering 11, gruppering 06 Medicin, personlige tillæg er flyttet til gruppering 002, gruppering
07 Tandlægebehandling, personlige tillæg er flyttet til gruppering 003, gruppering 08
Fysioterapi, fodterapi m.v. er flyttet til gruppering 004, gruppering 09 Briller, personlige
tillæg er flyttet til gruppering 001, gruppering 10 Supplement til pensionister med nedsat pension m.v. er flyttet til gruppering 005 og gruppering 11 Fodbehandling, helbredtillæg er flyttet til gruppering 006. Gruppering 12 bibeholdes med uændret indhold.
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På 5.48.67 Personlige tillæg autoriseres på dranst 2 gruppering 04 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg.
Revalidering 5.57.80 gruppering 02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion, der i dag
registreres på 5.01 Kontanthjælp gruppering 02 erstatter gruppering 02 fra 5.40, der er
nedlagt. Endvidere er gruppering 007 Løntilskud m.v. fra 5.01 kontanthjælp til 5.57.80
Revalidering, gruppering 008.
På dranst 2 Statsrefusion flyttes gruppering 03 Refusion af udgifterne til flygtninge med
75 pct. refusion til gruppering 006 for at skabe plads til den tværgående gruppering 003
Berigtigelser.
5.57.81 Løntilskud m.v. er alene ændret med nye hjemmelshenvisninger og moderniserede tekster i forhold til den eksisterende funktion 5.41 Løntilskud m.v.
5.68.93 Jobcentre er ny funktion og afspejler kommunernes nye opgaver på beskæftigelsesområdet, bl.a. beskæftigelsesindsatsen overfor de forsikrede ledige. Det skal
særligt bemærkes, at administrationsudgifter, herunder udgifter til medarbejdere beskæftiget på området, skal registreres på autoriseret gruppering på 6.45.51.
Der er endvidere en ny funktion 5.68.94 Pilotjobcentre. Det endelige antal pilotjobcentre er ikke endeligt fast, men hver kommune får enten et jobcenter eller et pilotjobcenter. Strukturen på funktionen afspejler finanslovens opbygning med henblik på at kunne
indarbejde den statslige del i indsatsen.
På 5.68.96 Servicejob udgår gruppering 01. Under dranst 2 Statsrefusion er grupperingsnumrene tilpasset kravet om tværgående nummerering.
På 5.68.98 er der opdaterede hjemmelhenvisninger på grupperingerne 004 Særlig tilrettelagte projekter i kommunalt regi, 005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi, 006
Arbejdsmarkedsuddannelser, 007 Andre uddannelser m.v., 009 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder, 018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog
for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere og 092 Indtægter
vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. Gruppering 008 og 019 er
nye som følge af etablering af jobcentre og pilotjobcentre. Gruppering 17 Amtskommunale tilskud udgår.
Den eksisterende funktion 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde nedlægges og udgifterne skal fremover registreres på 5.70.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og andre sociale formål, gruppering 03 Støtte til frivilligt socialt arbejde. De opgaver der af de eksisterende konteringsregler skal registres på 5.99 skal fremover registreres på funktionens
øvrige to grupperinger - gruppering 001 Tinglysningsafgift m.v. og 002 Udgifter til husly
(§ 80).
Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration
Administrationsområdet er kun i mindre omfang ændret.
Kommunernes fremtidige erhvervsfremmeindsats afspejles i nye grupperinger til turisme (6.48.62), innovation og anvendelse af ny teknologi (6.48.66), erhvervsservice og
iværksætteri (6.48.67) samt særlige projekter vedrørende udvikling af yder-, og landdi-
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striktsområder (6.48.68). Hovedfunktionen skifter navn fra ”Diverse udgifter og indtægter” il ”Erhvervsudvikling, turisme og landdistriktsudvikling”.
Funktion 06.61 Indtægter fra systemeksport udgår.
Endelig er autoriseret grupperinger 001-003 til administrationsudgifter vedrørende natur- og miljøbeskyttelse samt jobcentre og pilotjobcentre.
Hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning, skatter, m.v.
På hovedkonto 7.35.35 er renteudgifter i forbindelse med mellemværendet med forsyningsvirksomheden opdelt i forhold til de under affaldshåndtering nævnte områder.
Grupperingsstrukturen følges endvidere på status (9.35.35).
Det er præciseret under 7.58.78 Kursgevinster og kurstab, gruppering 008 vedrørende
andre obligationer, at her registreres endvidere andre værdipapirer, herunder optioner
og swapaftaler.
Under tilskud og udligning autoriseres funktion 7.62.82 til registrering af kommunens
bidrag til de regionale udviklingsopgaver, jf. lov om regionernes finansiering. Det skal
dog bemærkes, at der som følge af finansieringsreformen vil blive en række ændringer
på området vedrørende generel finansiering.
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger
På 8.32.24 Indskud i landsbyggefonden autoriseres gruppering 001 Grundkapitalindskud, 002 Indskud vedrørende ældreboliger og 003 Driftsstøttelån.
På 8.51.52 Anden gæld autoriseres gruppering 003 til supplerende pensionsydelse,
004 Ventetillæg (opsat pension), 005 Engangsbeløb (opsat pension) og 008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister. Endelig autoriseres gruppering 018
Delpension.
Som nævnt forenkles konteringspraksis for håndtering af periodeafgræsninger som
følge af forhold, der vedrører kommende regnskabsår. Der er fremover alene autoriseret én periodeafgrænsningskonto (08.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår) på hovedkonto 8. Periodeafgrænsningskontiene 8.28.16 Andre
tilgodehavender, 8.51.51 Forudbetalt refusion og 8.51.60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår udgår.
Ændringerne indebærer, at afholdelse af udgifter (f.eks. løn og udbetaling af pensioner)
og oppebæring af indtægter (lønrefusion), der skal periodeafgrænses ved årsregnskabets afslutning, skal registreres på 8.28.17, uanset om der er tale om forskydninger i
kortfristet tilgodehavender eller kortfristet gæld.
Hovedkonto 9. Balance
Udover de under overfor beskrevne forhold vedrørende indskud i landsbyggefonden,
håndtering af periodeafgrænsningskonti og regulering af mellemværendet med kommunen på affaldsområdet, er der alene indsat gruppering 002 på 9.53.32 Elforsyning til
elselskabernes sideløbende aktiviteter, jf. konteringsreglen herom.
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Behov for justeringer i kontoplanen i perioden fra november 2005 til 1. januar
2007
Arbejdet med at udarbejde en revideret kontoplan for kommuner og regioner har på en
række områder været påvirket af, at det på en række områder på nuværende tidspunkt
ikke er fuldt afklaret, hvilke oplysninger det for fremtiden bliver relevant at kunne trække ud af det kommunale budget- og regnskabssystem. Det gælder særligt opgaver,
hvor opgavefordelingen ændres væsentligt. En række bemyndigelsesbestemmelser er
således endnu ikke udmøntet
Der vil på den baggrund formentlig blive behov for at foretage justeringer i kontoplanen
på enkelte områder frem mod 1. januar 2007. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil,
såfremt justeringer i kontoplanen bliver nødvendigt med virkning fra og med budget
2007 informere kommunerne herom hurtigst muligt.
Endelig skal nævnes de i indledningen omtalte konsekvensrettelser i reglerne om budget- og regnskabsaflæggelse, revision, m.v. (jf. Budget- og regnskabssystemets kapitel
5-10).
Det forventes på baggrund af ovenstående, at en samlet publikation af ”Det kommunale budget- og regnskabssystem, 1. version” er tilgængelig på www.im.dk (under Budget- og regnskabssystem) i sommer 2006. Elektroniske abonnenter til Budget- og
regnskabssystemet får automatisk besked herom.
Det skal bemærkes, at 1.udkast til kapitel 1-4 i ”Det kommunale budget- og regnskabssystem” er placeret samlet under hovedskriften ”Følgebreve” på www.im.dk (under
Budget- og regnskabssystem).

Med venlig hilsen
Jakob Sylvest Nielsen
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Appendiks 1: Love vedtaget i forbindelse med kommunalreformen

Beskæftigelsesministeriet, www.bm.dk
2 love
Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Lov nr. 523 af 24. juni 2005 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med
flere love. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Finansministeriet, www.fm.dk
1 lov
Lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen).
Forsvarsministeriet, www.fmn.dk
1 lov
Lov nr. 534 af 24. juni 2005 om ændring af beredskabsloven. (Konsekvensrettelser i
forbindelse med kommunalreformen).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, www.im.dk
12 love
Lov nr. 546 af 24. juni 2005 - Sundhedsloven.
Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Lov nr. 545 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og
visse andre områder. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning.
Lov nr. 541 af 24. juni 2005 om forpligtende kommunale samarbejder.
Lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med
kommunalreformen.
Lov nr. 544 af 24. juni 2005 om kommunale borgerservicecentre.
Lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering.
Lov nr. 538 af 24. juni 2005 om ændring af Lov om Begunstigelser for en Kreditforening
af Kommuner i Danmark. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Lov nr. 548 af 24. juni 2005 om et evalueringsinstitut for kommuner m.v.
Lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,
Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.
Lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling.
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Justitsministeriet, www.jm.dk
2 love
Lov nr. 551 af 24. juni 2005 om ændring af færdselsloven og pasloven. (Kommunernes
varetagelse af visse opgaver på kørekort- og pasområdet som led i kommunalreformen).
Lov nr. 552 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.
(Ændringer som følge af kommunalreformen).
Kulturministeriet, www.kum.dk
4 love
Lov nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på kulturområdet. (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet).
Lov nr. 562 af 24. juni 2005 om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven og
lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og om ophævelse af lov om regionale
faglige kulturmiljøråd. (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår museumsområdet m.v.).
Lov nr. 561 af 24. juni 2005 om ændring af musikloven. (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår musikområdet).
Lov nr. 519 af 21. juni 2005 om ændring af teaterloven. (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår teaterområdet).
Miljøministeriet, www.mim.dk
8 love
Lov nr. 565 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljø og genteknologi. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord. (Udmøntning af
kommunalreformen).
Lov nr. 566 af 24. juni 2005 om ændring af lov om råstoffer. (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår råstofplanlægning og -indvinding på land).
Lov nr. 567 af 24. juni 2005 om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Udmøntning af
kommunalreformen).
Lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster
og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning
m.v. (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår organisering af myndighederne m.v.).
Lov nr. 569 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Udmøntning af
kommunalreformen for så vidt angår organiseringen af myndigheder m.v.).
Lov nr. 564 af 24. juni 2005 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om
vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet).
Lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning. (Udmøntning af kommunalreformen).
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Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, www.minff.dk
1 lov
Lov nr. 525 af 24. juni 2005 m ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov
om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Udmøntning af
kommunalreformen på det familieretlige område).
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, www.fvm.dk
1 lov
Lov nr. 536 af 24. juni 2005 om ændring af jordfordelingsloven, landdistriktsstøtteloven,
lov om drift af landbrugsjorder og forskellige andre love på Fødevareministeriets område. (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, samt konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Skatteministeriet, www.skat.dk
5 love
Lov nr. 427 af 6. juni 2005 - Skatteforvaltningsloven
Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.).
Lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer.
Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om
kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som
følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet).
Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love. (Forenkling, harmonisering
og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed
for anvendelse af digitale lønsedler).
Socialministeriet, www.social.dk
3 love
Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service.
Lov nr. 574 af 24. juni 2005 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område og andre love og om ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af
lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand (Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen).
Lov nr. 575 af 24. juni 2005 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om fremme
af privat udlejningsbyggeri og forskellige andre love (Konsekvensrettelser på boligområdet som følge af kommunalreformen).
Trafik- og Energiministeriet, www.trm.dk
4 love
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Lov nr. 583 af 24. juni 2005 om ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje samt lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom. (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår vej- og ekspropriationslovgivningen).
Lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber.
Lov nr. 581 af 24. juni 2005 om ændring af lov om kystbeskyttese, forskellige love om
digeanlæg, lov om havne, lov om luftfart og lov om færgefart. (Konsekvensrettelser af
kommunalreformen).
Lov nr. 584 af 24. juni 2005 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om Elsparefonden og lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Undervisningsministeriet, www.uvm.dk
4 love
Lov nr. 591 af 24. juni 2005 om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og
forskellige andre love på Undervisningsministeriets område. (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer).
Lov nr. 592 af 24. juni 2005 om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige
andre love. (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår specialundervisning,
forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning m.v.)
Lov nr. 593 af 24. juni 2005 om ændring af lov om produktionsskoler, lov om støtte til
folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven) og forskellige andre love på
Undervisningsministeriets området. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen).
Lov nr. 590 af 24. juni 2005 om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen,
lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love. (Udmøntning af
kommunalreformen for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC)).
Økonomi- og Erhvervsministeriet, www.oem.dk
2 love
Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.
Lov nr. 601 af 24. juni 2005 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov
om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., konkurrenceloven og lov om stormflod og stormfald (Udmøntning af kommunalreformen med
henblik på præcisering af adressebetegnelser m.v.).

Til alle kommuner
Dato:
Kontor:
J.nr.:
Sagsbeh.:
Fil-navn:

11. april 2006
Kmadm.
2005-2540-22
SNW

Orientering om 2. udkast vedrørende ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Indledning
Hermed fremsendes 2. udkast til kapitel 1-4 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, der træder i kraft den 1. august 2006 og finder anvendelse for kommunernes
årsbudgetter og regnskaber for 2007 og fremefter. Det eksisterende ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” gælder fortsat for regnskab 2006 og
ophæves med virkning fra den 31. december 2007.
1. udkast af kapitel 1-4 blev fremsendt den 8. november 2005. I dette 2. udkast er endvidere vedlagt kapitlerne 5-9. Det skal bemærkes, at der i kapitlerne 5-9 kun er foretaget redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser.
Det kan oplyses, at bekendtgørelse nr. 1455 af 19. december 2005 om kommunernes
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og bekendtgørelse nr. 1450 af 19. december 2005 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forbindelse
med kommunesammenlægninger er udarbejdet og fremsendt til kommunerne. Bekendtgørelserne vil blive indarbejdet i kapitel 10 i den endelige version af ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”, der udsendes inden sommerferien.
Vejledende kontoplaner
Det nævnes i orienteringsskrivelse af 8. november 2005, at der udmeldes en vejledende kontoplan på folkeskoleområdet.
Det skal i den forbindelse præciseres, at de vejledende kontoplaner, der tidligere har
fremgået af budget- og regnskabssystemet på daginstitutions- og skoleområdet, fremover udgår af det autoriserede regelsæt i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
Det skal i den forbindelse oplyses, at KL i december 2005 har udsendt publikationen
”Flere strenge at spille på – ny kontoplan med fokus på tværgående styring”, der bl.a.
indeholder et konkret forslag til en tværgående kontoplan.
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Den kommunale kontoplan
Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer, som der er foretaget i kontoplanen.
Det skal nævnes, at der i såvel kontoplan som konteringsregler er foretaget en række
sproglige justeringer, af bl.a. overskrifter og titler. Disse ændringer har ikke indholdsmæssig betydning. Sproglige justeringer og opdaterede tekster og hjemmelshenvisninger er der kun i begrænset omfang gjort rede for.
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Ad. 1.1 Offentlige toiletter
Det fremgik af orienteringsskrivelsen af 8. november 2005, at udgifter til offentlige toiletter fra 2007 ændres fra funktion 0.92 (der nedlægges) til 0.52.10 (Fælles formål),
hvilket ikke er korrekt, idet flytningen sker til 0.25.10.
Ad. 1.2 Beboelse
På funktion 0.25.11 Beboelse indsættes under dranst 2 gruppering 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.
Ad. 1.3 Råstoffer
På 0.52 Miljøbeskyttelse m.v. autoriseres funktion 0.52.83 Råstoffer. Etableringen af
funktionen er en konsekvens af, at en forholdsmæssig del af statens tilskud til Region
Hovedstaden udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af regionale udviklingsopgaver bl.a. vedr. råstoffer, som er henlagt til Bornholms Kommune jf. § 42 i lov om
råstoffer. Øvrige kommuner kan derfor ikke registrere på 0.52.83.
Hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder
Ad. 2.1 Afregning mellem forsyningsvirksomheder
Med henblik på at sikre en adskillelse af de brugerbetalte og de skattefinansierede områder i kontoplanen i forbindelse med handel af ydelser mellem forsyningsvirksomheder og kommunen, f.eks. i forbindelse med køb af grunde, er det også i konteringsreglerne (afsnit 4.1) præciseret, at der ikke må anvendes interne arter ved afregning mellem forsyningsvirksomheder.
Ad 2.2 Hoved- og detailkloakker
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedr. hoved- og detailkloakker skal registreres
på funktion 1.35.43 Rensningsanlæg. Navnet for funktionen ændres endvidere til
Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker.
Funktion 1.35.41 Hoved- og detailkloakker udgår.
Ad. 2.3 Affald
I første udkast til budget- og regnskabssystem blev kommunerne orienteret om, at den
eksisterende opdeling på renovation, genanvendelse, farligt affald, komposteringsanlæg (1.50 – 1.56) erstattes af en opdeling på affaldstyper (haveaffald, pap, papir, m.v.)
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på funktionerne 1.38.60 – 1.38.66. Den nye opdeling har givet anledning til en række
mindre justeringer i konteringsreglerne i lyset af, at kommunerne organiserer sig ret
forskelligt på området.
Hovedkonto 3. Undervisning og kultur
Ad. 3.1 Udenomsarealer
Som konsekvens af omkostningsreformen bliver konteringsreglerne ændret med virkning fra 1. januar 2007 således, at udgifter til husleje og udvendig vedligehold fremover
skal registreres på omkostningssted, hvor dette er autoriseret i kontoplanen. Det præciseres i nærværende udkast, at registrering på omkostningssted også gælder for udgifter til vedligeholdelse af de til institutionen tilhørende udenomsarealer.
Ad. 3.2 Kommunale specialskoler
Det bemærkes i konteringsreglerne til funktion 3.22.08 i afsnit 4.3, at udgifter til lokaler,
der benyttes af såvel kommunale specialskoler som folkeskoler, ikke skal registreres
på funktion 3.22.08, men i stedet på fælleskonti på funktion 3.22.01. Det angives endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted.
Ad. 3.3 Regional udvikling vedr. uddannelse
Der autoriseres en hovedfunktion 3.41 Regional udvikling vedr. uddannelse, og herunder funktion 3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet.
Etableringen af funktionen er en konsekvens af, at en forholdsmæssig del af statens
tilskud til Region Hovedstaden udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af de
udviklingsopgaver bl.a. uddannelse, som er henlagt til Bornholms Kommune. Øvrige
kommuner kan derfor ikke registrere udgifter på 3.41.80.
Hovedkonto 4. Sundhedsopgaver m.v.
Ad. 4.1 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Det kommunale grundtilskud under 4.62.81 gruppering 001 flyttes til 7.62.82 gruppering 001. Navnet for grupperingen ændres endvidere til ”kommunalt grundbidrag vedr.
sundhedsvæsenet” med henblik på at skabe overensstemmelse med lovgivningen på
området.
Ad. 4.2 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
I konteringsreglerne til funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
gruppering 001 præciseres det, at der er tale om ikke-sygehusindlagte patienter.
Hovedkonto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Ad. 5.1 Dagtilbud til børn og unge
Det fremgik af første udkast, at grupperingerne 11-16 samt gruppering 20 på 5.25.10
(fælles formål) var nedlagt. Det kan oplyses, at grupperingerne er udgået eftersom
kommunerne fremover kan fastlægge forældrebetalingen frit, dog med et loft på 25 %
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af udgifterne, hvorfor specielle grupperinger vedr. nedsættelse af forældrebetalingen
ikke længere er nødvendige.
Det skal samtidig præciseres, at årsagen til flytningen af grupperingerne 001-010 vedr.
friplads fra 5.25.10 (fælles formål) til de enkelte dagtilbudstyper alene skyldes et ønske
om at frigøre grupperingsnumre på 5.25.10.
På 5.25.10 udgår dels gruppering 006 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske
fritidstilbud og dels ændres navnet på gruppering 017 Søskenderabat til Søskendetilskud.
På 5.25.19 autoriseres gruppering 006 Driftstilskud til puljeordninger. Her registreres
kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en puljeordning, jf. servicelovens §
25 og § 35, stk. 3. Den nuværende gruppering 006 ”Friplads” flyttes til gruppering 007
på 5.25.19, der samtidig skifter navn til ”Fripladstilskud til puljeordninger”.

Ad. 5.2 Ældreboliger
I 1. udkast til nyt budget- og regnskabssystem var kontoplanens og konteringsreglernes afsnit om 5.32.30 Ældreboliger og 5.94 Driftssikring af boligbyggeri udeladt med
henblik på at overveje implementering af nye konteringsregler.
Det skal i forlængelse heraf oplyses, at de nuværende konteringsregler videreføres.
Dog flyttes funktion 5.94 Driftssikring af boligbyggeri til ny funktion 0.25.18 Driftssikring
af boligbyggeri.
Ad. 5.3 Udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse
Det fremgik af 1. udkast til kontoplan, at udgifter efter servicelovens § 96 vedrørende
tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
skal registreres både på 5.32.32 Personlig og praktisk hjælp, gruppering 003 og på
5.38.53, gruppering 003. Det præciseres, at udgifterne til § 96 fremover alene skal registreres på funktion 5.32.32. Tilskud til ansættelse af hjælper på funktion 5.38.53
gruppering 003 udgår.
Ad. 5.4 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring samt plejevederlag
På funktion 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring udgår
den nuværende aldersgrænse. Det betyder, at såvel udgifter og indtægter for personer
over og under 67 år fremover skal registreres på denne funktion. Følgelig nedlægges
funktion 5.32.36.
Med hensyn til funktion 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem bortfalder den eksisterende aldersgrænse på gruppering 1
Plejevederlag til pasning af døende, jf. servicelovens §§ 118 og 119. under 67 år.
Udgifter af denne type til personer over 67 år skal i fremtiden også registreres på gruppering 1. Gruppering 2 på funktion 5.32.37 udgår.
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Ad 5.5 Førtidspension
På funktion 5.48.58 ændres den nuværende gruppering 001 Almindelig og forhøjet
almindelig førtidspension med 50 pct. refusion til gruppering 002. Den eksisterende
gruppering 002 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion ændres til
gruppering 001 på funktion 5.48.58. På funktion 5.48.70 ændres den eksisterende
gruppering 002 Berigtigelser til Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion til
gruppering 003. Den nuværende gruppering 003 Refusion vedr. førtidspension med 35
pct. refusion ændres til gruppering 002.
Ad 5.6 Kontante ydelser
For hovedfunktion 5.58 Kontante ydelser ændres nummereringen til 5.57.
Ad. 5.7. Revalidering
For hovedfunktion 5.57 Revalidering ændres nummereringen til 5.58. Endvidere er der
på funktion 5.58.80 Revalidering er der foretaget følgende tilpasninger:. For det første
er der indsat gruppering 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse
udbetalt med 50 pct. refusion. For det andet er der under dranst 2 (statsrefusion) foretaget en ændring af gruppering 002, så denne omhandler refusion af revalideringsydelse med 50 pct. refusion. Endelig er der indsat en gruppering 003 Berigtigelser.
Ad. 5.8 Løntilskud
På funktion 5.57.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
er indsat gruppering 093 og 094. Gruppering 093 vedrører indtægter fra tilbagebetalte
løntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik). Gruppering 094 omhandler indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
Ad 5.9 Den centrale refusionsordning
Det bemærkes, at refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
på det sociale område, jf. § 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for
nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen
for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører.

Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration
Ad. 6.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
I 1. udkast var funktion 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer udeladt af kontoplanen, men fremgik af konteringsreglerne. Funktionen indarbejdes i kontoplanen.
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Ad. 6.2. Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre, naturbeskyttelse samt miljøbeskyttelse
Til registrering af kommunernes administrative indtægter og udgifter vedr. jobcentre,
naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse oprettes der følgende funktioner under 6.45 Administrativ organisation: 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre,
6.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse og 6.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse. Til gengæld nedlægges de tilsvarende grupperinger 001-003
på 6.45.51, Sekretariat og forvaltninger. Ved at hæve placeringen til funktionsniveau
skabes der i sagens natur mulighed for at oprette grupperinger på de tre områder, hvilket flere kommuner har udtrykt ønske om.
På funktion 5.68.93 Jobcentre og 5.68.94 Pilotjobcentre udgår hhv. gruppering 001
Driftsudgifter vedrørende jobcentre og gruppering 001 Driftsudgifter vedrørende pilotjobcentre.
Ad. 6.3 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
På 6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter autoriseres yderligere to funktioner. Det drejer sig om 6.48.61 Vækstfora samt 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer. Etableringen af funktionerne er en konsekvens af, at en forholdsmæssig del af
statens tilskud til Region Hovedstaden udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af udviklingsopgaver på bl.a. erhvervsområdet, som er henlagt til Bornholms
Kommune jf. § 8 i lov om erhvervsfremme. Øvrige kommuner kan derfor ikke registrere
på 6.48.61 og 6.48.63.

Hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
Ad. 7.1 Kommunale bidrag til regionerne
På funktion 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne flyttes den nuværende gruppering
001 Kommunalt udviklingsbidrag til gruppering 002.
Ad 7.2 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver
På funktion 7.62.86 autoriseres gruppering 005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr.
udviklingsopgaver. Etableringen af funktionen er en konsekvens af, at en forholdsmæssig del af statens tilskud til Region Hovedstaden udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af udviklingsopgaver jf. § 7 i Lov om regionernes finansiering.
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger
Ad. 8.1 Kirkelige skatter og afgifter
På funktion 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter foretages følgende ændringer vedr.
grupperingsnavnene: Gruppering 006 ændres til Fællesfonden, 007 ændres til Efterregulering vedr. tidligere års kirkeskat, 014 ændres til Lokale kirkelige kasser.
Endelig udgår gruppering 015.
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Orientering om endelig version af ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”, samt opfølgning på økonomiaftalen for 2007 vedrørende omkostningsreformen
Indledning
Hermed fremsendes orienteringsskrivelse til kommunerne vedrørende:
1. Endelig version af Budget- og regnskabssystem for kommuner der har virkning
fra budget 2007.
2. Opfølgning på aftalen mellem KL og regeringen om færdiggørelse af omkostningsreformen
Punkterne gennemgås nærmere nedenfor.
Endelig version af ”Det kommunale Budget- og regnskabssystem”
Orienteringsskrivelsen vedlægges den endelige af Budget- og regnskabssystem for
kommuner, der træder i kraft den 1. august 2006 og finder anvendelse for kommunernes budgetter og regnskaber fra og med 2007. Det eksisterende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner finder fortsat anvendelse på regnskab
2006 og ophæves herefter.
Med fremsendelsen erstattes 2. udkast af budget- og regnskabssystemets kapitel 1-9,
som blev udsendt den 11. april 2006. Med versionen følger endvidere en opdateret og
udvidet version af kapitel 10 lovgivning.
Det skal bemærkes, at der i efteråret 2006 udstedes ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning m.v. for kommuner og regioner som led i omlægningen af momsudligningsordningen, herunder fastlæggelse af regler om refusion af indirekte udgifter til
betaling af lønsumsafgift. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet en revideret positivliste, der indarbejdes i afsnit 2.6 om momsrefusionsordningen.
Den endelige version af Budget- og regnskabssystem for kommuner er samtidig tilgængelig på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside under fanebladet ”Følgebreve”.
Det skal nævnes, at der i såvel kontoplan som konteringsregler er foretaget en række
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sproglige justeringer af bl.a. overskrifter og titler. Disse ændringer har ikke indholdsmæssig betydning. Sproglige justeringer og opdaterede tekster og hjemmelshenvisninger er der kun i begrænset omfang gjort rede for.
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
0.1 Driftssikring af boligbyggeri
I udkastet af 11. april 2006 var grupperingerne vedr. drift og statsrefusion på funktion
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri udeladt af kontoplanen, men fremgik af konteringsreglerne. Grupperingerne indarbejdes i kontoplanen. Det skal endvidere præciseres, at
der på funktionen konteres indtægter og udgifter, kommunen har til flygtninges fraflytning i fremmede bygninger, hvorimod indtægter og udgifter for kommunen vedr. flygtninges fraflytning i egne bygninger finder sted på funktion 0.25.11 Beboelse.
0.2 Fritidsområder
Det fremgik af afsnit 4.0 side 6 (nederst) vedrørende fritidsområder, at udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg af fritidsområder skulle registreres på 0.28.20
fælles formål. Det skulle rettelig have fremgået, at udgifter og indtægter i forbindelse
med drift og anlæg af fritidsområder registreres på 0.28.20 Fritidsområder, idet fælles
formål nedlægges.

Hovedkonto 2. Transport og Infrastruktur
2.1 Færgedrift
På funktion 2.32.33 færgedrift ændres konteringsreglerne således, at ydelsen på lån
vedr. færgeinvesteringer ikke længere skal optages på funktionen. Fremover skal renter af gæld vedr. færgeinvesteringer og til ombygning af færgelejer optages på en af
funktionerne 7.55.68-7.55.76 afhængigt af lånekreditor. På hver af disse funktioner
autoriseres gruppering 002 Færgeinvesteringer m.v., hvor renterne skal registreres.
Afdragene skal debiteres på funktion 8.55.78. På denne måde skabes der parallelitet i
forhold registreringen af ydelsen på lån vedr. ældreboliger. Som en konsekvens af finansierings- og udligningsreformen udgår gruppering 001 statstilskud til trafikbetjening
af småøer under dranst 2 (statsrefusion).
Hovedkonto 3. Undervisning og kultur
3.1 Folkebiblioteker
Konteringsreglerne til funktion 3.32.50 Folkebiblioteker ændres således, at lønudgifter
til det administrative personale fremover skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
3.2 Skolefritidsområder
Med henblik på ensretning af regelsættet for registrering på omkostningssted mellem
daginstitutionsområdet og skoleområdet præciseres det i afsnit 4.3 side 4 vedrørende
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funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger, at forældrebetaling på gruppering 092 ikke skal
registreres på omkostningssted, men på fælles omkostningssted.
3.3 Teatre
Omtale af den landsdækkende teaterabonnementsordning i konteringsreglerne til funktion 3.52.62 Teatre udgår, eftersom ordningen er nedlagt.
Hovedkonto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse
5.1 Pleje og omsorg af ældre og handicappede
I konteringsreglerne til 5.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede fremgår det
bl.a., at drifts- og anlægsudgifter vedr. servicearealer skal registreres på funktionen.
Det er imidlertid kun driftsudgifter, som skal registreres her, hvorimod anlægsudgifter
skal konteres på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri. Det statslige tilskud til
etablering af servicearealer skal registreres under dranst 3 på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri.
5.2 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
På funktion 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede indsættes gruppering 093 Betaling for aflastningsophold.
5.3 Kontaktperson- og ledsageordninger
På funktion 5.38.53 Kontaktperson og ledsageordninger udgår gruppering 001 Støtte
og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover. Udgifterne skal fremover konteres på gruppering 002, der omdøbes til Støtte- og kontaktpersonordning for
sindslidende.
5.4 Sygedagpenge
På funktion 5.57.71 Sygedagpenge autoriseres gruppering 002 Sygedagpenge uden
refusion pga. manglende opfølgning. Det bemærkes, at grupperingen med virkning fra
1. juli 2006 er autoriseret i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner på 5.71 Sygedagpenge som en konsekvens af integrationsforliget jf. orienteringsskrivelsen af 29. maj 2006.
5.5 Kontanthjælp
Med virkning fra den 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp m.v. (lov nr.
239 af 27. marts 2006, § 118, stk.2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats og
§§ 100 og 100a og 103 i lov om en aktiv socialpolitik). Udgifter til passive tilbud med 35
pct. refusion konteres under 5.57.73 Kontanthjælp. For hver gruppering under funktion
5.57.73 Kontanthjælp, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. bekendtgørelse nr. 119 af
24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på
Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere
og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.
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Nye grupperinger på funktion 5.57.73
• 001 Kontanthjælp og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke
refusionsberettiget
• 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 % refusion
• 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006
med 50 pct. refusion
Nye grupperinger under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.57.73
• 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på driftsgrupperingsnr. 091 og
094
• 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på
driftsgrupperingsnr. 096
Øvrige ændringer på funktion 5.57.73
Refusionssatsen ændres til 35 % på følgende grupperinger som følge af integrationsforliget: 013, 016, 018, 019, 020, 092 og 093. Navnet for gruppering 093 ændres endvidere til Tilbagebetaling af terminsydelser med 35 %. Gruppering 095 Tilbagebetaling
af terminsydelser m.v. udgår. På gruppering 002 under dranst 2 udgår 091.
5.6 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Det skal indledningsvist bemærkes, at udgifter til aktive tilbud med 65 pct. refusion konteres på funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, såfremt aktiveringen har
et omfang af minimum 10 timer ugentligt, eller kommunen kan godtgøre og dokumentere, at det ikke er muligt at aktivere i et større omfang.
Nye grupperinger på funktion 5.57.75
•
•

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

Ændrede grupperinger på funktion 5.57.75
•

•

007 Godtgørelse. I konteringsreglerne til denne gruppering angives det, at
godtgørelsen refunderes med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet, jfr. lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1
012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101). Det bemærkes, at deltagerbetaling udgår fra grupperingen, men i stedet skal registreres på funktion 5.58.80 Revalidering jf. konteringsreglerne til gruppering 007

Der er endvidere angivet refusionsprocenter på grupperingerne: 004, 007, 010, 011,
012, 014 og 093.
Nye grupperinger under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.57.75
• 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. på gruppering 004, 010 og 014 minus
gruppering 094
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• 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på gruppering 096

Der bemærkes endvidere, at gruppering 003 Berigtigelser, der ikke fremgik at konteringsreglerne i sidste udkast, er indsat i nærværende udgave.

Ændret gruppering under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.57.75
• 002 Refusion af udgifterne på gruppering 004 og 010-014 minus gruppering 093
ændres til Refusion af udgifterne med 50 pct. på gruppering 007 og 012 minus
gruppering 093
5.7 Boligsikring
Det anføres i konteringsreglerne til funktion 5.57.77 Boligsikring gruppering 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b, at også indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse, jf. § 15 i byfornyelsesloven, skal registreres her.
5.8 Revalidering
Det skal indledningsvis bemærkes, at hovedfunktion 5.58 Revalidering er udvidet så
også handicappede personer indgår.
Nye grupperinger på funktion 5.58.80
•
•
•
•

001 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a)
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 91 og 93 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)
096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006
med 50 pct. refusion

Ændret gruppering på funktion 5.58.80
• 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion. Det bemærkes,
at merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering udgår af grupperingen.
Nye grupperinger under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.58.80
• 030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct. refusion
på grupperingsnr. 096
Ændrede grupperinger under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.58.80
• 002 Refusion af revalideringsydelse med 50 pct. refusion på gruppering 002 omdøbes til Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003
• 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på
gruppering 008 og 011 udvides til også at omfatte grupperingerne 001, 002, 004006
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5.9 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
På funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe foretages følgende tilpasninger:
Nye grupperinger
•
•
•
•
•
•

002 Løntilskud til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med
begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud
005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget
007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget
009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2,
nr. 8 med 65 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og §
64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 111 i Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats)
096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

Det skal bemærkes, at grupperingerne 002, 005 og 007 er en følge af Folketingets vedtagelse af lov 233 (fleksjobforliget) d. 2. juni 2006, der har virkning fra d. 1. juli 2006,
dog træder visse elementer først i kraft den 1. januar 2007.
Ændret gruppering
• 094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger
i målgruppe. Det bemærkes, at handicappede personer udgår.
Udvidet gruppering
• 003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse. På grupperingen registreres
ligeledes udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse og
særlig ydelse samt driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for
personer visiteret til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til deltagerbetaling,
kørselsgodtgørelse, kost og logi
Udgående grupperinger under dranst 2 (statsrefusion)
• 002 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
• 004 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75)
Ændret gruppering under dranst 2 (statsrefusion)
• Gruppering 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion udvides til at omfatte handicappede personer i løntilskudsjob
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5.10 Jobcentre
Kontoplanen for funktion 5.68.93 Jobcentre og funktion 5.68.94 Pilotjobcentre er tilpasset som følge af en ændret finanslovsstruktur for aktivområdet, mhp. at det skal være
muligt at følge statens midler.
På funktion 5.68.93 Jobcentre udgår den nuværende gruppering 002 Dækning fra den
centrale pulje. Nummereringen for de nuværende grupperinger 003 Initiativer vedr.
større virksomhedslukninger og 004 Lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer ændres til hhv. gruppering 002 og 003.
5.11 Pilotjobcentre
På funktion 5.68.94 Pilotjobcentre er der foretaget følgende tilpasninger:
Nye grupperinger
•
•
•

010 Personlig assistance til handicappede i erhverv, jf. kompensationsloven.
011 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse,
jf. kompensationsloven.
012 Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. kompensationsloven

Udgående grupperinger
•
•

010 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige
011 Erstatninger

Ændrede grupperinger
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Gruppering 003 skifter navn til Projekter finansieret af lokale beskæftigelsesråd
til fremme af virksomhedsrettede initiativer, jf. § 47 i Styringsloven
Navnet for gruppering 004 ændres til Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige
Det præciseres i konteringsreglerne til gruppering 005 Udgifter til andre
aktører, at bevillingen kan anvendes ved køb af intensive kontraktforløb. Endvidere udgår formidlingsaftaler.
007 Regionale beskæftigelsesråds aktivitetspulje for forsikrede ledige skifter
navn til Aktivitetspulje
012 Flaskehalsproblemer flyttes til gruppering 013. I konteringsreglerne præciseres det, at udgifterne vedrører statslige målgrupper, og at tilskuddet til disse
fra flaskehalsbevillingen skal registreres her
013 Akutte flaskehalsproblemer flyttes til gruppering 014. I lighed med gruppering 013 flaskehalsproblemer tydeliggøres det i konteringsreglerne, at der er tale om statslige målgrupper
014 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige under vejledning og opkvalificering
flyttes til 019. Der er endvidere foretaget en udvidelse af grupperingsnavnet eftersom dette oprindeligt alene var vejledning og opkvalificering
016 Forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til offentlige arbejdsgivere ændres til
Løntilskud forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere
017 Forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til private arbejdsgivere ændrer navn
til Løntilskud forsikrede ledige – private arbejdsgivere. Det anføres samtidig i
konteringsreglerne, at grupperingen er forbeholdt forsikrede ledige
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•

Det præciseres endvidere i konteringsreglerne til gruppering 018 Løntilskud
vedr. uddannelsesaftaler for ledige, at udgifterne vedr. løntilskud omfatter såvel
forsikrede som ikke-forsikrede ledige

Vedr. dranst 2 (statsrefusion)
Samtlige grupperinger udgår.
5.12 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
Med henblik på at skabe overensstemmelse med konteringsreglerne i forhold til funktion 5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner ændres nummereringen i kontoplanen for gruppering 005 til 006 under dranst 2 (statsrefusion).
5.13 Beskæftigelsesordninger
Det fremgår af konteringsreglerne til funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, at løn
til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktionen, hvilket ikke er korrekt. I lighed
med øvrige administrationsudgifter vedr. jobcentre og pilotjobcentre skal lønudgifter
registreres på 6.45.53 Administration vedrørende hhv. jobcentrene og pilotjobcentrene.
Det angives i konteringsreglerne for hver af grupperingerne 004-007 og 011-018 på
funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, at udgifterne refunderes af staten med 50
pct. indenfor rådighedsbeløbet, jfr. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk.1.
På gruppering 008 Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre til kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer udgår udgifter, så det alene er
tilskud, som skal registreres på grupperingen.
Der er endvidere indsat konteringsregler til følgende grupperinger under dranst 2
(statsrefusion):
•
•
•

003 Berigtigelse
006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse
007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. 50 pct. pct. refusion

5.14 Øvrige sociale formål
I konteringsreglerne er hovedfunktionen Øvrige Sociale formål nummereret til 5.70,
hvilket ikke er korrekt, idet den korrekte nummerbenævnelse skal være 5.72.
5.15 Førtidspension
I orienteringsskrivelsen af 11. april 2006 vedr. pkt. 5.5 var funktionen til førtidspension
med 50 pct. refusion ved en fejl blevet omtalt som 5.48.58 i stedet for 5.48.68.
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Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration
6.1 Sekretariat og forvaltninger
Det bemærkes, at forskellige former for kontingenter til eksempelvis Kommunernes
Landsforening, Kommuneforeninger og internationale sammenslutninger eller foreninger, der i det nuværende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner skal registreres på funktion 6.63 Særlige udgifter, fremover skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
Funktionerne vedr. tilskud og udligning, udligning af købsmoms og skatter ændres som
følge af finansierings- og udligningsreformen.
7.1 Udligning og generelle tilskud
På funktion 7.62.80 Udligning og generelle tilskud autoriseres gruppering 010 Udligning
af selskabsskat. .
7.2 Kommunale bidrag til regionerne
Det bemærkes, at de kommunale bidrag til regionerne skal registreres på funktion
7.62.82. Ved en fejl var funktionen i konteringsreglerne i forrige udkast blevet nummereret 7.62.92
7.3 Sektorspecifikke udligningsordninger
På funktion 7.62.85 sektorspecifikke udligningsordninger udgår gruppering 009 Udligning vedrørende bløderpatienter.
7.4 Udligning af købsmoms
Funktion 7.65.87 Udligning af købsmoms ændrer navn til ”Refusion af købsmoms” og
eftersom kommunernes bidrag udgår nedlægges gruppering 001 Bidrag til udligningsordning. Fra og med 2007 overgår finansiering til staten via en permanent reduktion i
kommunernes bloktilskud. Afsnit 2.6 er tilrettet.
7.5 Kommunal indkomstskat
På funktion 7.68.90 Kommunal indkomstskat udgår følgende grupperinger:
•
•
•
•
•
•

003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu
004 Afregning af indkomstskatterestancer
005 Kommunal andel af inddreven indkomstskatterestancer
007 Efterreguleringer
008 Indgåede afskrevne indkomstskatter
009 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter
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7.6 Ejendomsværdiskat
Vedrørende ejendomsværdiskat på funktion 7.68.91 nedlægges samtlige grupperinger
(01 Forskudsregistrering af ejendomsværdiskat, 03 Efterreguleringer, 04 Afregning af
skat til ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer og 05 Kommuners andel af inddrevne ejendomsværdiskatterestancer).
7.7 Anden skat pålignet visse indkomster
På funktion 7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster udgår gruppering 001 kommunal indkomstskat af statsinstitutioner.
7.8 Anden skat på fast ejendom
På funktion 7.68.95 Anden skat på fast ejendom autoriseres ny gruppering 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi. Gruppering 002 skifter navn til Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb. Navnet for gruppering 003 ændres
til Dækningsafgift af forretningsejendoms forskelsbeløb.

7.9 Øvrige skatter og afgifter
På funktion 7.68.96 Øvrige skatter og afgifter udgår gruppering 001 Afgifter af pensionsordninger m.v.
7.10 Registrering af kompensation i forbindelse med delingsaftalen
Der er ultimo marts 2006 som led i kommunalreformen indgået delingsaftaler mellem
stat, regioner, kommuner og trafikselskaber om fordeling af amternes aktiver, passiver,
rettigheder og pligter. Det fremgår af § 41 i bekendtgørelsen, der regulerer de økonomiske pengestrømme i forbindelse med delingsaftalen (bekendtgørelse nr. 877 af 16.
september 2005 om fordeling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter og ansatte som
følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen), at
der skal foretages en økonomisk udligning i form af kontant betaling eller via en betalingsrække fordelt som en 10-årig annuitet.
Der er på den baggrund autoriseret funktioner til kontant betaling på hovedkonto 7
(7.67.88), samt grupperinger under langfristet gæld og tilgodehavender til de tilfælde,
at indtægten eller udgiften i form af tilgodehavender og gæld oppebæres/betales over
en årrække på hovedkonto 8 og 9 (8.25.13/9.25.13, 8.25.19/9.25.19, samt 8.55.6465/9.55.64-65). Regelsættet har til formål at sikre gennemsigtighed i pengestrømmene
mellem myndighederne som følge af de indgåede delingsaftaler.
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger
8.1 Tillægsydelse til førtidspensionister
I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2006 blev det bestemt at indføre en ekstra tillægsydelse med virkning fra januar 2006 for førtidspensionister med almindelig
førtidspension. Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserede i den anledning gruppering 006 på funktion 8.51.52 Anden gæld i Budget- og regnskabssystem for kommuner
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og amtskommuner. I Budget og regnskabssystem for kommuner 2007 er denne gruppering anført som gruppering 019 på funktion 8.51.52.
8.2 ATP-bidrag
Med henblik på at kunne følge udviklingen i ATP-bidragene på de enkelte ordninger,
hvor staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgift, autoriseres følgende grupperinger på funktion 8.51.52 Anden gæld:
•
•
•
•
•

100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering
101 ATP-bidrag sygedagpenge
102 ATP-bidrag barselsdagpenge
103 ATP-bidrag delpension
104 ATP-bidrag fleksydelse

Der gøres opmærksom på, at ovenstående ATP-bidrag hidtil har været registreret på
gruppering 15 ATP bidrag på funktion 8.51.52 Anden gæld.
Hovedkonto 9. Balance
9.1 Tilgodehavender hos staten
På funktion 9.25.13 Andre tilgodehavender udgår gruppering 001 Afregnede indkomstskatterestancer og gruppering 002 Afregnede ejendomsværdiskatterestancer.

Øvrige ændringer
10.1 Ændret opgørelse af likvide beholdninger i balancen
Med virkning fra regnskab 2007 udvides antallet af funktioner der indgår i opgørelsen
af de likvide beholdninger i balancen. Udover funktionerne 9.22.01 Kontante beholdninger og 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter funktioner skal funktionerne 9.22.08 Realkreditobligationer, 9.22.09 Kommunekreditobligationer, 9.22.10 Statsobligationer m.v.
samt 9.22.11 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande medregnes.
Ved denne den udvidelse gives der dels kommunerne mulighed for et mere retvisende
billede af deres likviditetsmæssige situation, og dels sikres der en parallelitet i forhold til
opgørelse af kassekreditreglen jf. lånebekendtgørelsens § 10.
10.2 Finansielle anlægsaktiver
Ved opgørelsen af kommunernes finansielle anlægsaktiver skal funktion 9.32.21 Aktier
og andelsbeviser m.v. fremover medregnes. Til gengæld udgår funktionen ved opgørelse af omsætningsaktiver (værdipapirer). Årsagen til denne ændring er, at kommunerne stor set kun ejer aktier af strategiske årsager. Et eksempel er aktier i selskaber,
der er etableret via udskillelse af tidligere kommunale forsyningsvirksomheder.
10.3 Flerårsoversigt
Det bemærkes, at flerårsoversigten skal vedtages og derfor også uddeles til kommunalbestyrelsens medlemmer. I skemaet i afsnit 5.2, der sammenfatter reglerne om ud-
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deling og indsendelse af oversigter til budgettet, indgår flerårsoversigten imidlertid ikke,
hvilket derfor ændres.
10.4 Pengestrømsanalyse
Med virkning fra regnskab 2005 har det været obligatorisk at udarbejde en pengestrømsanalyse, hvilket blev bekendtgjort for kommunerne i orienteringsskrivelsen af 24.
februar 2006. Det fremgik imidlertid af 2.udkast af Budget og regnskabssystem for
kommuner, at udarbejdelsen af en pengestrømsopgørelse (igen) var frivillig fra regnskab 2007, hvilket ikke er korrekt og derfor ændres.
10.5 Specifikationer til regnskab
Det bemærkes, at angivelsen af hovedartsniveau udgår af afsnit 7.2.2.2 a Specifikationer til regnskab.
10.6 Mellemregning med jordforsyning
I konteringsreglerne til funktion 9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg
anføres det, at såfremt kommunen har valgt at foretage mellemregning med jordforsyningsområdet, kan funktionen anvendes til dette. Det præcises i konteringsreglerne, at
en sådan anvendelse gør det nødvendigt, at tage højde for eventuelle op- og nedskrivninger.
10.7 EDB fejlopsamlingskonto.
Funktion 9.52.58 EDB fejlopsamlingskonto udgår. Det fremgår af konteringsreglerne til
8.52.58, at saldoen skal opgøres ved regnskabsårets afslutning. Det er således ikke
hensigten, at der skal være opsamling på status til formålet.
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Afsnit 3.0
Afsnit 4.0
Afsnit 2.5
Afsnit 3.2
Afsnit 3.7
Afsnit 4.2
Afsnit 4.7
Afsnit 4.3
Afsnit 4.3
Afsnit 4.3
Afsnit 4.5.3
Afsnit 3.5.3
Afsnit 4.5.3
Afsnit 3.5.4
Afsnit 4.5.4
Afsnit 3.5.7
Afsnit 4.5.7
Afsnit 3.5.7
Afsnit 4.5.7
Afsnit 3.5.7
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.7
Afsnit 3.5.8
Afsnit 4.5.8
Afsnit 3.5.8
Afsnit 4.5.8
Afsnit 3.5.9
Afsnit 4.5.9
Afsnit 3.5.9
Afsnit 4.5.9
Afsnit 3.5.9
Afsnit 4.5.9
Afsnit 4.5.9
Afsnit 4.6
Afsnit 3.7
Afsnit 4.7
Afsnit 4.7
Afsnit 3.7
Afsnit 4.7
Afsnit 2.6
Afsnit 3.7
Afsnit 4.7
Afsnit 3.7
Afsnit 4.7
Afsnit 3.7
Afsnit 4.7
Afsnit 3.7
Afsnit 4.7

side 1
side 6
side 12
side 1
side 2
side 4
side 5
side 7
side 4
side 8
side 2
side 1
side 6
side 2
side 6
side 1
side 1
side 1-3
side 4-8
side 3
side 11-13
side 14
side 1
side 1-4
side 1-3
side 4-10
side 1
side 1
side 1
side 1-5
side 1
side 6 - 10
side 11
side 4
side 3
side 7
side 8
side 3
side 8
side 1 og 3-8
side 3
side 9 og 10
side 4
side 10 og 11
side 4
side 11
side 4
side 11

Ad. pkt. 0.1
Ad. pkt. 0.2
Ad. pkt. 2.1
Ad. pkt. 2.1
Ad. pkt. 2.1
Ad. pkt. 2.1
Ad. pkt. 2.1
Ad. pkt. 3.1
Ad. pkt. 3.2
Ad. pkt. 3.3
Ad. pkt. 5.1
Ad. pkt. 5.2
Ad. pkt. 5.2
Ad. pkt. 5.3
Ad. pkt. 5.3
Ad. pkt. 5.4
Ad. pkt. 5.4
Ad. pkt. 5.5
Ad. pkt. 5.5
Ad. pkt. 5.6
Ad. pkt. 5.6
Ad. pkt. 5.7
Ad. pkt. 5.8
Ad. pkt. 5.8
Ad. pkt. 5.9
Ad. pkt. 5.9
Ad. pkt. 5.10
Ad. pkt. 5.10
Ad. pkt. 5.11
Ad. pkt. 5.11
Ad. pkt. 5.12
Ad. pkt. 5.13
Ad. pkt. 5.14
Ad. pkt. 6.1
Ad. pkt. 7.1
Ad. pkt. 7.1
Ad. pkt. 7.2
Ad. pkt. 7.3
Ad. pkt. 7.3
Ad. pkt. 7.4
Ad. pkt. 7.4
Ad. pkt. 7.4
Ad. pkt. 7.5
Ad. pkt. 7.5
Ad. pkt. 7.6
Ad. pkt. 7.6
Ad. pkt. 7.7
Ad. pkt. 7.7
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Afsnit 3.7
Afsnit 4.7
Afsnit 3.7
Afsnit 4.7
Afsnit 3.7
Afsnit 3.8
Afsnit 3.9
Afsnit 4.7
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 3.8
Afsnit 4.8
Afsnit 3.8
Afsnit 4.8
Afsnit 3.9
Afsnit 4.9
Afsnit 7.2
Afsnit 7.2
Afsnit 5.2
Afsnit 7.2
Afsnit 7.2
Afsnit 4.9
Afsnit 3.9

side 4
side 12
side 4
side 12
Side 3
Side 1-5
side 1 og 3
side 10
side 2-4, 14-15
side 2, 8-9
side 3
side 12
side 3
side 12
side 1
side 2
side 5
side 5
side 4
side 1, 2 og 6
side 13
side 17
side 3

Ad. pkt. 7.8
Ad. pkt. 7.8
Ad. pkt. 7.9
Ad. pkt. 7.9
Ad. pkt. 7.10
Ad. pkt. 7.10
Ad. pkt. 7.10
Ad. pkt. 7.10
Ad. pkt. 7.10
Ad. pkt. 7.10
Ad. pkt. 8.1
Ad. pkt. 8.1
Ad. pkt. 8.2
Ad. pkt. 8.2
Ad. pkt. 9.1
Ad. pkt. 9.1
Ad. pkt. 10.1
Ad. pkt. 10.2
Ad. pkt. 10.3
Ad. pkt. 10.4
Ad. pkt. 10.5
Ad. pkt. 10.6
Ad. pkt. 10.7
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2. Opfølgning på økonomiaftalen for 2007 vedrørende omkostningsreformen
Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2007 aftalt, at der til brug
for åbningsbalancen for 2007 etableres enslydende retningslinier for alle kommuner.
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 aflægges af økonomiudvalg/magistrat til kommunalbestyrelsen således at åbningsbalancen kan afgives til revisionen inden udgangen
af september 2007. På dette tidspunkt skal de regnskabsmæssige principper, der ligger til grund for åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, være politisk godkendt af kommunalbestyrelsen. De nærmere krav og tidsfrister i forbindelsen med åbningsbalancen
findes beskrevet i afsnit 7.1.3.
Kommuner, der ikke sammenlægges i forbindelse med kommunalreformen, skal også
korrigere balancen i overensstemmelse med de aftalte retningslinier.
I lyset de administrative ressourcer forbundet med implementeringen af kommunalreformen, er regeringen og KL endvidere enige om, at den obligatoriske udvidelse af omfanget af omkostningsregistreringen skal ske etapevis over 2007 og 2008.
Efter drøftelse i Budget- og regnskabsudvalget er der mellem parterne enighed om, at
der til brug for etableringen af åbningsbalancen og for at øge sammenligneligheden af
kommunernes omkostningsbaserede regnskaber udmeldes præciseringer i det gældende regelsæt med virkning fra 2007 på følgende områder:
1. Ældre ejendomme anskaffet før 1/1-1999 skal registreres til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.
2. Der autoriseres en opgørelsesmetode for pensionsforpligtigelser til ikkeforsikringsmæssigt afdækkede tjenestemandspensioner.
Der er enighed om, at følgende udestående elementer i regnskabsreformen indarbejdes med virkning fra 2007:
3. Varebeholdninger indregnes, hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lageret overstiger en bagatelgrænse på 50.000 – 100.000 kr. Varelagre over 1. mio. kr. bliver obligatorisk at indregne.
4. Skyldige feriepenge indregnes.
Der er enighed om, at der udmeldes vejledende retningslinier, som kommunerne frivilligt kan tage i anvendelse i 2007 og som gøres obligatorisk fra regnskab 2008 på følgende udestående områder:
5. Hensatte forpligtigelser og hensættelser til tab på tilgodehavender.

Med gennemførelsen af disse ændringer vil processen med gennemførelsen af regnskabsreformen i hovedsagen være tilendebragt.
Det kan endelig oplyses, at Budget- og regnskabsudvalget i efteråret 2006 vil drøfte,
om der skal være ensartede afskrivningstider for materielle aktiver og om forpligtelser i
form af skyldig afspadsering samt over- og merarbejde skal indregnes i balancen.
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Nedenfor gennemgås pkt. 1-5 nærmere:
Ad. 1. Indregning af ældre ejendomme opført før 1. januar 1999.
Amter og kommuner har hidtil kunnet anvende enten kostpris eller offentlig ejendomsvurdering til værdiansættelse af ejendomme opført eller anskaffet før 1. januar 1999.
Med henblik på etablering af åbningsbalancen for 2007 ensrettes regelsættet, således
at alle ejendomme værdiansættes ud fra ejendomsvurderingen, der kunne lægges til
grund ved udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004. Det indebærer, at ældre ejendomme i åbningsbalancen skal måles til den offentlige ejendomsvurdering pr.
1. januar 2004 korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, der er foretaget i
perioden 2004-2006.
En undersøgelse af regnskabspraksis i efteråret 2005 har vist, at hovedparten af kommunerne ved værdiansættelsen til brug ved åbningsbalancen for 2004 har anvendt den
offentlige ejendomsværdi.
Kommuner, der allerede har indregnet ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 til den
offentlige ejendomsværdi pr. 1. januar 2004, kan således anvende anlægskartotekets
eksisterende oplysninger.
Ad 2. Obligatoriske opgørelsesprincipper for uafdækket pensionsforpligtelse
Kommuner og amter skal i dag opgøre hensættelsen til tjenestemandspensioner, som
ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der gives imidlertid mulighed for individuelt at
fastlægge de nærmere forudsætninger for beregningen.
Forudsætningerne varierer bl.a. på valgt tilbagetrækningsalder, renteniveau, dødelighed mv. Særligt vil forskelle i valgt tilbagetrækningsalder og renteniveau have betydelig
indvirkning på opgørelsen af pensionsforpligtelsen.
Med henblik på etablering af åbningsbalancen for 2007 ensrettes regelsættet således,
at beregningen af tjenestemandspensionsforpligtelsen fra regnskab 2007 skal baseres
på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 pct.
De valgte forudsætninger skal ses på baggrund af, at disse forudsætninger hidtil har
været anvendt af hovedparten af amterne og kommunerne, der har fået forpligtelsen
beregnet af Sampension ved udarbejdelsen af åbningsbalancen opgjort pr. 1. januar
2004.
Endvidere stilles med virkning fra regnskab 2007 krav om aktuarmæssig beregning af
pensionsforpligtelsen samt herefter minimum hvert 5 år.
Budget- og regnskabsudvalget vil i efteråret 2006 drøfte regelsættet vedr. registreringen af pensionsforpligtelsen.
Ad 3. Varebeholdninger
Der udestår fortsat enkelte elementer, der skal gøres obligatoriske at indregne i balancen inden regnskabsreformen fuldt ud er implementeret.
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Med virkning fra regnskab 2007 bliver det således obligatorisk at indregne varebeholdninger i balancen og omkostningsregistrere forskydninger i disse i resultatopgørelsen.
Indregningen af varebeholdninger i balancen sker efter de samme regler som for
materielle anlægsaktiver, dvs. til kostpris inklusiv indirekte produktionsomkostninger til
fremstillingen af varerne og med fradrag af rabatter, bonus m.v., jf. kap. 8.3 i Budgetog regnskabssystem for kommuner og amtskommuner side 15.
Fremover skal alle kommunens varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr. indregnes.
Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres på
samme funktion.
Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger bagatelgrænsen på
50.000 til 100.000 kr. Hvorvidt en forskydning i lagerbeholdningen kan anses som væsentlig må afgøres på baggrund af en konkret vurdering, men skal dog hvile på et dokumenteret grundlag f.eks. den historiske udvikling i varebeholdningens størrelse.
Varelagre på under 50.000 / 100.000 kr. indregnes ikke.
Bestemmelsen gælder for alle typer af varelagre, dvs. produktionslagre (varen indgår i
et produktionsforløb), beredskabslagre og omkostningsvarer (varen bearbejdes ikke og
ejes ikke med henblik på videresalg).
Ad 4. Forpligtelser i form af feriepenge
Det har siden regnskab 2005 været frivilligt at indregne feriepenge i balancen, jf. Budget og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner afsnit 7.2.g
Feriepenge udbetales i forbindelse med afholdelse af ferie, dvs. efter optjeningstidspunktet. I et omkostningsregnskab skal feriepengene registreres på optjeningstidspunktet. Dette gøres ved en hensættelse i resultatopgørelsen, der samtidig optages
som en gæld (en forpligtigelse) i balancen. Når feriepengene udbetales, reduceres
gældsposten tilsvarende.
Feriepenge skal omkostningsregistreres og optages på balancen fra 2007. Beregningen af skyldige feriepenge skal omfatte almindelige feriedage og ferie-fridage, som er
optjent.
Ad 5. Hensatte forpligtelser og hensættelser til tab på tilgodehavender
Det har siden regnskab 2004 været obligatorisk at registrere hensatte forpligtelser vedrørende ikke-afdækkede tjenestemandspensioner.
Derimod har det været frivilligt fra regnskab 2005 at registrere følgende forpligtelser
angående:
•
•
•
•

Indfrielse af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning, boliglovgivning mv.
Retssager.
Erstatningskrav.
Miljøforurening.
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Ifølge årsregnskabsloven er hensatte forpligtelser opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske
fordele. Hensatte forpligtelser er i modsætning til finansielle forpligtelser uvisse med
hensyn til størrelse eller forfaldstid, og de skal vedrøre regnskabsåret eller tidligere
regnskabsår.
Øvrige hensatte forpligtelser skal fra 2008 indregnes i den kommunale balance i lighed
med gældende regler i staten og i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper.
Hensættelserne vedrørende garantier til enkeltpersoner kan beregnes ud fra et erfaringsmæssigt skøn over, hvor stor en andel af garantierne, der erfaringsmæssigt udløses. Selvom sandsynligheden for at kommunen påføres garantiomkostninger er ringe i
relation til den enkelte forpligtelse, kan den være stor for den samlede gruppe af forpligtelser og skal derfor i henhold til årsregnskabslovens principper indregnes i balancen.
Tab på tilgodehavender
I forbindelse med tidligere drøftelser af registreringen og omkostningsføringen af tab på
tilgodehavender er det påpeget, at indregning til nominel værdi af tilgodehavendet i et
vist omfang giver anledning til en overvurdering af tilgodehavendets omfang. Fra regnskab 2004 har det derfor været et krav, at der skal foretages en nedskrivning af forventede tab på tilgodehavender, jf. orienteringsskrivelse af 18. december 2003
Det gælder særligt på det sociale område, at der opstår ikke ubetydelige tab på tilgodehavender, hvilket indebærer, at den nominelle værdi af tilgodehavendet skal nedskrives.
Fra 2008 stilles der yderligere krav om, at tabene også skal omkostningsføres på relevante funktioner i driftsregnskabet ved brug af art 0.6. Efter gældende reglerne registreres tabene direkte på funktionerne 9.22, 9.23 og 9.25 med modpost på balancekonto 9.99.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Afsnit 3.8
side 3 og 5
Ad. pkt. 2 og 4
Afsnit 3.9
side 3 og 4
Ad. pkt. 2 og 4
Afsnit 4.9
side 4,8,16, 18 og 19
Ad. pkt. 1-5
Afsnit 7.1
side 2
(Tidsfrister m.v. for åbningsbalancen 2007)
Afsnit 8.1
side 1-3
Ad. pkt. 1 og 3
Afsnit 8.2
side 1-5 og 7
Ad. pkt. 1 og 3
Afsnit 8.3
side 2-4
Ad. pkt. 1
Afsnit 8.4. Særligt om indregning i åbningsbalancen: UDGÅR
Med venlig hilsen
Stig N.S. Wessman

Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg
Dato:
Kontor:
J.nr.:
Sagsbeh.:
Fil-navn:

18. oktober 2006
Kmadm.
2005-2540-22
SNW
Orienteringsskriv_1.omgang

Orientering om ”Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007”, samt
1. omgang rettelsessider
Indledning
Hermed orienteres kommuner og sammenlægningsudvalg om ændringer i Budget- og
regnskabssystem for kommuner, der trådte i kraft den 1. august 2006 og finder anvendelse for kommunernes budgetter og regnskaber fra og med 2007. Det eksisterende
Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner finder fortsat anvendelse på regnskab 2006 og ophæves herefter.
Orienteringsskrivelsen vedrører:
1. Ændringer på hovedkonto 1-6
2. Øvrige ændringer

Ændringer på hovedkonto 1-6
Indledningsvis skal det bemærkes, at der såvel i kontoplan som konteringsregler er
foretaget en række sproglige justeringer af bl.a. overskrifter og titler. Disse har ikke
indholdsmæssig betydning. Sproglige justeringer og opdaterede tekster og hjemmelshenvisninger er der kun i begrænset omfang gjort rede for.
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
0.1 Fælles formål
I konteringsreglerne til funktion 0.25.10 Fælles formål udgår henvisningen funktion
0.25.13 Andre faste ejendomme. På funktion 0.25.10 skal der således alene registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles
på funktionerne 0.25.11 Beboelse 0.25.12 Erhvervsejendomme, eller som ikke ønskes
fordelt.
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Hovedkonto 3. Undervisning og kultur
3.1 Folkebiblioteker
I orienteringsskrivelsen af 14. juli 2006 fremgik det, at lønudgifter til det administrative
personale fremover skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
Det skal præciseres, at det alene er lønudgifter vedr. en evt. central biblioteksforvaltning, der skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Med denne
præcisering skabes der en parallelitet i forhold til konteringsreglerne på folkeskoleområdet.
Hovedkonto 4 Sundhedsopgaver m.v.
4.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
På funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning, omdøbes gruppering
001 fra Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning til
kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Formålet er, at skabe overensstemmelse med konteringsteksten, hvori det bl.a. rettelig fremgår, at her registreres
endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke sygehusindlagte patienter jf. sundhedslovens § 140. I konteringsteksten til funktion 4.62.82 ændres
nummereringen af den omtalte art ”betalinger til regionen” fra 7.8 til 4.8.
Hovedkonto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse
5.1 Dagtilbud til børn og unge
I konteringsreglerne til hovedfunktion 5.2 anføres bl.a.:”…at udgifter og indtægter, der
ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på
fælleskonti i intervallet 0101-0100", hvilket ikke er korrekt. Det rigtige stedinterval er
derimod fra 0001-0100.
5.2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
Det fremgår af konteringsreglerne til funktion 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede, at bl.a. udgifter til vikarbureauer skal registreres på gruppering 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hvilket ændres. Udgifterne skal således registres på gruppering 001 eller 011 på funktion 5.32.32, afhængigt
af om kommunens leverance af personlig og praktisk hjælp, herunder hjemmehjælp, er
omfattet af frit valg af leverandør. Formålet med denne ændring er at sikre, at gruppering 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp er upåvirket af kommunens
brug af vikarer på ældre- og handicapområdet.
5.3 Kontaktperson- og ledsageordninger
Konteringsteksten under funktion 5.38.53 Kontaktperson og ledsageordninger vedr.
udgifter vedr. ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter § 96 i
serviceloven udgår. På funktion 5.38.53 omdøbes endvidere gruppering 003 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne, således at den anførte
aldersgrænse udgår.
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5.4 Beskyttet beskæftigelse
I konteringsteksten til funktion 5.38.58 Beskyttet beskæftigelsen udgår den anførte aldersgrænse på 65/67 år.
5.5. Repatriering
På funktion 5.46.65 Repatriering ændres nummereringen af gruppering 002 Hjælp til
repatriering til 001. Endvidere ændres under dranst 2 (statsrefusion) nummereringen af
gruppering 002 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion ligeledes til 001.
5.6 Introduktionsprogram
Det fremgår af konteringsreglerne til funktion 5.40.60 Introduktionsprogram, at tilskud
fra staten registreres på funktion 5.46.61 med art 8.6 Statstilskud. Der skulle rettelig
have stået funktion 5.46.60.
5.7 Sociale formål m.v.
Lovhjemmelshenvisningen i overskriften til funktion 5.57.72 Sociale formål, gruppering
009 i konteringsreglerne ændres fra § 28 til § 41 i lov om social service.
5.8 Kontanthjælp
I konteringsreglerne til funktion 5.57.73 Kontanthjælp, gruppering 016 præciseres det,
at særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering,
revalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om
aktiv beskæftigelsesindsats, konteres under funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 004.
På funktion 5.57.73 foretages endvidere en nummerændring, således at gruppering
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. ændres til gruppering 092, hvorimod
gruppering 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ændres til gruppering 091. På denne måde kan kommunerne videreføre den nuværende gruppering 091
fra det eksisterende budget- og regnskabssystem, i det dog refusionssatsen ændres på
grupperingen fra 65 % til 35 %.
Der er endvidere autoriseret to nye grupperinger på funktion 5.57.73 Kontanthjælp:
x

017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion
Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i Lov
om aktiv socialpolitik. Der gives 35 pct. i statsrefusion til udgifterne.

x

095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refuson. Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i Lov om aktiv socialpolitik.
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5.9 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Det tilføjes i konteringsreglerne på 5.75.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 004 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere at Særlig støtte efter § 34 til personer,
der modtager kontanthjælp under forrevalidering, revalideringsydelse eller starthjælp
under revalidering og forrevalidering, ligeledes skal registreres på denne gruppering.
Det fremgår af konteringsreglerne til 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere,
gruppering 007 at godtgørelsen refunderes med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet, jfr.
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. Det skal bemærkes, at refusion af
godtgørelsen konteres under gruppering 5.63.98, dranst 2, grp. 007.
I konteringsreglerne til funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 12 ændres procenten vedr. statsrefusion fra 65 % til 50 %. Dette er en følge § 123
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvori det angives, at refusionssatsen er 50 %.
5.10 Revalidering
I konteringsreglerne til funktion 5.58.80 Revalidering gruppering 007 henvises der til
funktion 5.63.98 i forbindelse med refusion af driftsudgifter, der imidlertid ikke eksisterer. Den korrekte henvisning er til funktion 5.68.98.
5.11 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.
På funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. autoriseres følgende
grupperinger:
x

097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er tilbagebetalinger
vedrørende gruppering 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige
erhvervsdrivende med begrænsninger i erhvervsevnen. Det drejer sig f.eks. om tilbagebetaling på grund af uretmæssigt modtaget løntilskud.
x

098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledighedsydese,
fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6, samt handicappede personer, jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse og 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen §
2, nr. 6, samt handicappede personer. Det drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, der tilbagebetales til kommunen.
x

099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke
refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og 007.
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5.12 Beskæftigelsesordninger
På funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger autoriseres følgerne gruppering:
x

093 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt
grundlag.

På grupperingen skal der registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere der er ydet på et urigtigt grundlag jfr.
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111 [jfr. gruppering 11, 12 og 13].

5.13 Øvrige sociale formål
I kontoplanen for funktion 5.72.99 Øvrige sociale formål, gruppering 003 ændres lovhjemmelshenvisningen fra § 15 til § 18.

Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration
6.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
I konteringsreglerne til funktion 6.48.60 fremgår bl.a., at forskellige former for udgifter
herunder kontingenter til foreninger m.v., eksempelvis Kommunernes landsforening,
Kommuneforeninger, Dansk Byplanlaboratorium og internationale sammenslutninger
eller foreninger, skal konteres her. Disse bestemmelser udgår eftersom denne type
udgifter skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger, hvilket også
fremgik af orienteringsskrivelsen af 14. juli 2006 (pkt. 6.1).

Hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
7.1. Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver
De autoriserede grupperinger under funktion 7.67.88, Diverse omkostninger og indtægter, vedrørende kontant kompensation til og fra andre myndigheder i forbindelse med
nedlæggelse af amtskommuner m.v., jf. § 41, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 877 af 16.
september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte
som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, flyttes til henholdsvis funktion, 8.25.13 (9.25.13) Tilgodehavender hos staten,
8.28.19 (9.28.19) Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner, 8.51.52 (9.51.52)
Anden gæld (til staten) og 8.52.54 (9.52.54) Andre Kommuner og regioner. Evt. kontante kompensationsbeløb bogføres direkte i åbningsbalancen med modpost på
9.75.99, Balancekonto.
Lån og udlån i forbindelse med nedlæggelse af amtskommuner m.v., jf. § 41, stk. 2, i
ovennævnte bekendtgørelse, bogføres direkte i åbningsbalancen på funktion 8.32.25
(9.32.25), Andre langfristede udlån og tilgodehavender, med modpost på 9.75.99, Balancekonto.
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Hovedkonto 8. Balanceforskydninger
8.1 Forskydninger i kortfristet gæld til staten
På funktion 8.51.52 Anden gæld omdøbes gruppering 015 ATP-bidrag til ATP-bidrag
vedr. førtidspension. Årsagen er, at kommunerne ikke længere har behov for at registrer andre ATP-bidrag end vedr. førtidspension på grupperingen.
Endvidere autoriseres gruppering 106 Fleksydelse og gruppering 107 Bidrag vedr.
fleksydelse på funktion 8.51.52 Anden gæld. Oprettelsen af disse grupperinger skyldes, at administrationen af fleksydelsesordningen overføres til kommunerne med virkning fra 1. januar 2007.

8.2 Periodeafgræninger
Det blev i orienteringsskrivelsen af 8. november 2005 angivet, at konteringspraksis for
håndtering af periodeafgræningsposter som følge af forhold, der vedrører kommende
regnskabsår, forenkles. Der ville som følge heraf alene blive autoriseret én periodeafgræningskonto (8.28.17 Mellemregninger med forudgående og følgende regnskabsår)
på hovedkonto 8. De tidligere periodeafgrænsningskonti i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”, 8.16 Andre tilgodehavender, 8.51 Forudbetalt
refusion, og 8.60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, er udgået. Imidlertid var konteringsreglerne til funktion 8.28.17 og 9.28.17 i det nye ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner” ikke blevet ændret i overensstemmelse med den nye
kontostruktur. Der er nu foretaget en opdatering af konteringsreglerne til funktion
8.28.17 og 9.28.17.

Øvrige ændringer
9.1. Afsnit 2.4
Funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri indarbejdes i afsnit 2.4 om grupperinger,
idet der er autoriseret anlægsgrupperinger på funktionen.
9.2. Afsnit 5.2 og 6.1
Som bekendt er den kommunale momsudligningsordning blevet omlagt til en refusionsordning. Afsnit 5.2.5 side 3 og afsnit 6.1 side 1 tilpasses i overensstemmelser hermed. I afsnit 5.2.6 f side 7 om indberetning af særlige skatteoplysninger udgår angivelsen af pensionsordninger og indkomstskatterestancer.
9.3 Afsnit 8.2
Det skal præciseres, at det ikke er obligatorisk at indregne de af kommunen ejede
offentlige anlæg f.eks. gader og veje (infrastrukturelle aktiver), parker, legepladser,
strande, skove mv. i statusbalancen. Afsnit 8.2 tilpasses i overensstemmelse hermed.
9.4. Afsnit 8.3
Det fremgår af afsnit 8.3, at bygninger anskaffet før 1. januar 1999 skal måles til den
offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 korrigeret for af- og nedskrivninger
samt opskrivninger, der er foretaget i 2004 og efterfølgende år. Det gælder også i de
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tilfælde, hvor kostprisen på bygningen anskaffet før 1. januar 1999 er kommunen
kendt. Det præciseres i afsnittet, at grunde skal udskilles af den offentlige ejendomsværdi, for at opnå den ”rene” bygningsværdi.
Det kan oplyses, at den samlede version af første omgang af budget- og regnskabssystem for kommuner 2007 er placeret under "følgebreve".
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Afsnit 4.0
Afsnit 4.3
Afsnit 4.4
Afsnit 4.5.1
Afsnit 4.5.3
Afsnit 4.5.4
Afsnit 4.5.4
Afsnit 3.5.5
Afsnit 4.5.5
Afsnit 4.5.7
Afsnit 3.5.7
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.8
Afsnit 3.5.8
Afsnit 4.5.8
Afsnit 3.5.9
Afsnit 4.5.9
Afsnit 3.5.9
Afsnit 4.6
Afsnit 3.7
Afsnit 3.8
Afsnit 3.9
Afsnit 4.7
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 3.8
Afsnit 4.8
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 2.4
Afsnit 5.2.5
Afsnit 5.2.6 f
Afsnit 6.1
Afsnit 8.2
Afsnit 8.3

Med venlig hilsen

Stig N.S. Wessman

side 3
side 7
side 1 og 2
side 2
side 2-4
side 5+6
Side 6
side 1
Side 2
side 2
side 1-2
side 3-8
side 11+12
side 3
side 2+3
side 10
side 3
side 9
side 3
side 4+5
side 4
side 1-4
side 1-3
side 10
side 3+4+6+13-15
side 2+3+6+9+11
side 3+4
side 12
side 3
side 2
side 2
side 3
side 7
side 1
side 2
side 3

Ad. pkt. 0.1
Ad. pkt. 3.1
Ad. pkt. 4.1
Ad. pkt. 5.1
Ad. pkt. 5.2
Ad. pkt. 5.3
Ad. pkt. 5.4
Ad. pkt. 5.5
Ad. pkt. 5.6
Ad. pkt. 5.7
Ad pkt. 5.8
Ad. pkt. 5.8
Ad. pkt. 5.9
Ad. pkt. 5.10
Ad. pkt. 5.11
Ad. pkt. 5.11
Ad. pkt. 5.12
Ad. pkt. 5.12
Ad. pkt. 5.13
Ad. pkt. 6.1
Ad. pkt. 7.1
Ad. pkt. 7.1
Ad. pkt. 7.1
Ad. pkt. 7.1
Ad. pkt. 7.1
Ad. pkt. 7.1
Ad. pkt. 8.1
Ad. pkt. 8.1
Ad. pkt. 8.2
Ad. pkt. 8.2
Ad. pkt. 9.1
Ad. pkt. 9.2
Ad. pkt. 9.2
Ad. pkt. 9.2
Ad. pkt. 9.3
Ad. pkt. 9.4

Til alle kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg
Dato:
Kontor:
J.nr.:
Sagsbeh.:
Fil-navn:

15. december 2006
Kmadm.
SNW
Orienteringsskriv_2.omgang

Orientering om ”Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007”, samt
2. omgang rettelsessider
Indledning
Hermed orienteres kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg om ændringer i
Budget- og regnskabssystem for kommuner, der trådte i kraft den 1. august 2006 og
finder anvendelse for kommunernes budgetter og regnskaber fra og med 2007. Det
eksisterende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner finder
fortsat anvendelse på regnskab 2006 og ophæves herefter.
1. Afsnit 2.6
For at undgå at en kommune kan udskyde tilbagebetalingen til momsrefusionsordningen ved salg af anlæg indenfor 5 år, ændres teksten i kapitel 2.6, side 7, afsnit 8 og 9
til følgende:
”For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til momsrefusionsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebetalingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres løbende i forbindelse med salget af anlægget.
Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskabet. Ved etapevis salg af et anlæg,
f.eks. byggegrunde, skal tilbagebetalingen ske løbende eller mindst én gang årligt, således at refunderet købsmoms tilbagebetales for de dele af anlægget, der er etableret i
en periode på op til 5 år før salget”.
2. Afsnit 3.2 og 4.2
Følgende gruppering autoriseres på funktion 2.32.31 Busdrift:
001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende busruter og individuel handicapkørsel udført af
private leverandører herunder tilskud til trafikselskaber for busruter og individuel handicapkørsel udført af private leverandører.

Følgende gruppering autoriseres på funktion 2.32.33 Færgedrift:
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001 Færgedrift udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende færgedrift udført af private leverandører herunder
tilskud til trafikselskaber for færgedrift udført af private leverandører.

Følgende gruppering autoriseres på funktion 2.32.35 Jernbanedrift:
001 Jernbanedrift udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende jernbanedrift udført af private leverandører

Årsagen til ændringerne i budget- og regnskabssystemet er, at kommuner fra 1. januar
2007 kan få refunderet udgifter, der indirekte betales til lønsumsafgift, når der anvendes private leverandører til personbefordring, via momsrefusionsordningen for kommuner.
Dette nødvendiggør en særskilt registrering af kommuners udgifter til private leverandører på transportområdet.
Trafikselskaber skal fra 1. januar 2007 opdele kommunens tilskud til trafikselskabet, så
det fremgår hvilke udgifter, der relaterer sig til busdrift og færgedrift udført af private
leverandører.
3. Afsnit 3.3 og 4.3
Funktion 3.38.78 Elevtilskud ændres til Kommunale tilskud til statsligt finansierede
selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Ændringen består først og fremmest i, at give
kommunerne mulighed for på funktionen, at kontere andre kommunale tilskud til særlig
tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx social- og sundhedsskoler. Det skal bemærkes, at "landbrugsskoler" er
udgået af teksten; der er tale om en ældre formulering, der stammer fra dengang landbrugsskolerne var en del af de frie kostskoler, mens de i dag har status som "erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner".
På funktionen autoriseres desuden følgende gruppering efter Lov nr. 578 af 9. juni 2006:
001

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov
om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

4. Afsnit 3.4
På funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ændres
navnet for gruppering 001 til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
”Efter udskrivning” udgår hermed af grupperingsnavnet.
5. Afsnit 3.4 og 4.4
Følgende gruppering autoriseres på funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning:
003

Personbefordring udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, som er udført af en privat leverandør.
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Årsagen til ændringerne i budget- og regnskabssystemet er som beskrevet ovenfor, at
kommuner fra 1. januar 2007 kan få refunderet udgifter, der indirekte betales til lønsumsafgift, når der anvendes private leverandører til personbefordring via momsrefusionsordningen for kommuner og regioner. Dette nødvendiggør en særskilt registrering
af kommuners udgifter til private leverandører af personbefordring på området for genoptræning og vedligeholdelsestræning.
6. Afsnit 3.5.4
Den anførte aldersgrænse på under 67 år bortfalder på gruppering 003 Ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne på funktion 5.38.53 Kontaktperson- og
ledsageordninger.
7. Afsnit 3.5.5 og 4.5.5
Følgende gruppering autoriseres på funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v.
096 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister
Her registreres tilskud efter lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 § 15
om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne.

Årsagen er, at Folketinget forventes at vedtage, at tilskuddet også gives i 2007, jf. forslag til finanslov for 2007 (tekstanmærkning 109 under § 18 Integrationsministeriet) og
finanslovsaftalen af 7. november 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
8. Afsnit 3.5.8 og 4.5.8
Det fremgår af såvel kontoplanen som konteringsreglerne til funktion 5.58.80 Revalidering (dranst 2), grp. 004, at refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 % sker
for 001, 002, 004-006, 008 og 011. Det skal bemærkes, at der ikke er refusion vedr.
grp. 004-005, da disse omhandler lønudgifter. Såvel kontoplan som konteringsregler
korrigeres i overensstemmelse hermed.
9. Afsnit 3.5.9 og afsnit 4.5.9
Følgende grupperinger udgår på funktion 5.68.94 Pilotjobcentre:
003 Projekter finansieret af lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer
Årsagen er, at der er tale om midler, som kommunerne allerede skal aflægge regnskab for.
015 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige under vejledning og opkvalificering
019 Aktiveringsydelser for forsikrede ledige under virksomheds- og
arbejdspraktik
Grupperingerne 015 og 019 udgår, da aktiveringsydelse til forsikrede ledige udbetales
af a-kasserne.

Der er desuden indsat en række nye grupperinger på funktion 5.68.94 Pilotjobcentre.
Dette skyldes bl.a. indholdet af velfærdsaftalen. Endvidere er der sket en afklaring af
hvorledes visse ordninger i praksis skal fungere.
De nye grupperinger er som følger:
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003

Erstatninger
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i opkvalificerings- og vejledningstilbud og virksomhedspraktik, jf. § 133, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

015

Flyttehjælp
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til forsikrede og ikke forsikrede ledige
arbejdssøgende, der har skiftet bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde
i en region, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft eller er gode beskæftigelsesmuligheder.
Udgifterne er omfattet af Aktivitetspuljen, jf. §§ 7,8 og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der i øvrigt skal konteres under gruppering 007 Aktivitetspulje.
Grupperingen er udskilt fra gruppering 007 eftersom flyttehjælp er en lovbunden
ydelse med et loft på 25.000 kr. pr. person der flytter, hvorfor der er behov for
en tæt opfølgning.

019

Tidlig indsats – forsikrede ledige
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til længerevarende opkvalificering og
vejledning for forsikrede ledige i 1. ledighedsperiode, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning nr. 127 i Finansloven for
2007.
Ordningen vil først træde i kraft i løbet af 2007.

100

Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til længerevarende opkvalificering og
vejledning for ikke forsikrede ledige i 1. ledighedsperiode, jf. § 36, stk. 4 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning nr. 127 i Finansloven
for 2007. Ordningen vil først træde i kraft i løbet af 2007.

101

Jobrotation (afløb på tidligere ordning)
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til afløb på den tidligere jobrotationsordning, jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

102

Jobrotation (forenklet, permanent ordning)
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotationsydelse i
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. velfærdsaftalen og
ændringer til finansloven for 2007.

103

Jobrotation – særlige grupper med en videregående uddannelse
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotationsydelse i
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. velfærdsaftalen og
ændringer til finansloven for 2007. Der er her tale om en ordning med fokus på
beskæftigede med en uddannelse.

104

Servicejob
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til tilskud til servicejobs for ledige i arbejde hos statslige arbejdsgivere, jf. §§ 1 og 2 i Lov om ophævelse af lov om
servicejob. Det drejer sig om servicejobs oprettet inden den 1. april 2002.

105

Tilskud
Her konteres det statslige tilskud til pilotjobcentrenes beskæftigelsesindsats
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overfor de statslige målgrupper, jf. §§ 20 og 70 i Styringsloven.
Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:
001 Refusion af udgifter vedr. pilotjobcentre med 100 pct. refusion (grp. 010,
011, 012, 016, 017, 018, 102 og 104)

På funktion 5.68.94 Pilotjobcentre er der foretaget en række tilføjelser og præciseringer
vedr. følgende grupperinger bl.a. med det formål, at gøre reglerne så udtømmende
som muligt.
004

Vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige
Det tilføjes i konteringsreglerne, at hvis der i pilotjobcentrene er personer, som
fortsat er i forløb i forbindelse med styrket opkvalificering af kortuddannede ledige, jf. bekendtgørelse nr. 507 af 11. juni 2004 skal udgifterne hertil konteres
på grupperingen.

006

Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede
I konteringsreglerne til grupperingen angives det, at der under visse betingelser
gives tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, henholdsvis elevkontrakter med beskæftigede personer, der er fyldt 25 år. Det præciseres endvidere, at der kan gives tilskud til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) inden for
fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og fagområder med mangel
på arbejdskraft på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

007

Udgifter vedr. aktivitetspulje
Det præcises i konteringsreglerne, at der kan afholdes udgifter til sprog- og døvetolke ved pilotjobcentrenes kontakt med borgerne, gennemførelse af jobplaner og aktiviteter samt ved den lediges kontakt med en arbejdsgiver. Det bemærkes endvidere, at udgifter vedr. udbud til fx annoncer og konsulentbistand
skal konteres her. Det anføres, at udgifter til koordination og projektledelse, når
dette rækker ud over pilotjobcenterets forpligtelser, til evaluering af den aktive
beskæftigelsesindsats samt til administrationsbidrag for arbejdsskader i forbindelse med deltagelse i tilbud skal registreres her.
Endelig angives det, at hvis der i pilotjobcentrene er personer, der fortsat er i
forløb i forbindelse med Arbejdsmarkedsrådenes aktivitetspulje, jf. §§ 7, 8, 99
og 102 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt i forbindelse med pulje til
nyskabende initiativer, jf. § 36 i Lov om ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen konteres udgifterne her.
Navnet for grupperingen ændres til ”aktivitetspulje”.

008

Udgifter til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige
Det tilføjes i konteringsreglerne, at her kan der afholdes udgifter til materialer i
forbindelse med den lediges deltagelse i et kursus, hvor materialerne ikke indgår i prisen.

013

Flaskehalsproblemer
Det angives i konteringsreglerne, at her kan registreres udgifter vedrørende opkvalificering og vejledning, refusion af flaskehalskurser hos andre aktører, opkvalificering i forbindelse med ansættelse af beskæftigede samt udgifter til
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hjælpemidler og mentorer. Det skal bemærkes, at tilskuddet til statslige målgrupper fra flaskehalsbevillingen skal registreres på denne gruppering. Ligeledes skal her registreres acontobeløbet, som udbetales vedr. flaskehalsindsatsen for statslige grupper af ledige.

Konteringsreglerne er endvidere blevet ændret på funktion 5.68.94 Pilotjobcentre:
014

Akutte flaskehalsproblemer
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter og tilskud til den akutte flaskehalsindsats vedrørende de statslige målgrupper, som der kan ydes tilskud til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af akutte flaskehalsproblemer, jf.
Styringsloven § 42. Beløbet, som pilotjobcentrene får udbetalt til den akutte flaskehalsindsats for statslige grupper, skal ligeledes registreres her.

016

Løntilskud forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere
Her registreres pilotjobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til statslige arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. Lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1.
Udbetalingen af løntilskud vedr. forsikrede ledige hos andre offentlige arbejdsgivere end statslige vedrører den kommunale del af jobcentret og skal ikke konteres her.
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, som fortsat er i forløb efter § 12 i Lov
om en aktiv arbejdsmarkedspolitik registreres udgifterne ligeledes på denne
gruppering.
Navnet for grupperingen ændres til ”Løntilskud til forsikrede ledige – statslige
arbejdsgivere”.

017

Løntilskud forsikrede ledige – private arbejdsgivere.
Her registreres pilotjobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til private
arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1.
Hvis der i pilotjobcentrene fortsat er personer, der fortsat er i forløb efter § 12 i
Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik konteres udgifterne ligeledes på denne
gruppering.

018

Løntilskud - Uddannelsesaftaler
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter vedr. løntilskud for forsikrede og ikkeforsikrede ledige ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 68, stk. 2.
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, der fortsat er i forløb efter § 27c i lov om
en aktiv arbejdsmarkedspolitik (bekendtgørelse nr. 560 af den 2. juli 1999 eller
bekendtgørelse nr. 1222 af den 19. december 2002) konteres udgifterne ligeledes på denne gruppering.

På funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger autoriseres følgende gruppering:
096

Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres tilskud efter lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører
kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen som
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led i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskud vedrørende øvrige kursister, som ikke deltager i danskundervisningen efter kapitel
10-12 registreres på 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. gruppering 096.

Årsagen er, at Folketinget har vedtaget, at tilskuddet også gives i 2007, jf. tekstanmærkning 109 på Finanslov 2007 under § 18 Integrationsministeriet.
10. Afsnit 3.7
Det fremgik af orienteringsskrivelsen af 18. oktober 2006 pkt. 7.1, at de autoriserede
grupperinger under funktion 7.67.88 Diverse omkostninger og indtægter vedrørende
kontant kompensation til og fra andre myndigheder i forbindelse med nedlæggelse af
amtskommuner m.v. blev flyttet til andre funktioner. Det skal bemærkes, at den omlagte funktion er nedlagt.
11. Afsnit 3.8 og 4.8
På funktion 8.51.52 Anden gæld autoriseres gruppering 108 Refusion vedr. fleksydelse
og gruppering 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten.
Følgende grupperinger udgår på funktion 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter:
003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu
004 Afregning af kirkeskatterestancer
005 Inddrevne kirkeskatterestancer
007 Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat
008 Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter
010 Indgåede afskrevne kirkeskatter

12. Afsnit 3.8 og 4.8
Som følge af at kommunerne pr. 1. januar 2007 overtager opgaven med udstedelse af
pas og kørekort autoriseres på funktion 8.51.52 Anden gæld følgende grupperinger:
110 Betalinger vedrørende pas
111 Betalinger vedrørende kørekort

Konteringen foretages som en kreditpostering ved borgerens betaling for udstedelse af
pas eller kørekort, idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering.
13. Afsnit 3.9
I kontoplanen ændres nummereringen af gruppering 003 kontante tilgodehavender hos
staten som følge af delingsaftalen til 001 på funktion 9.25.13 Andre tilgodehavender,
hvorved der skabes overensstemmelse med nummerangivelsen af grupperingen i konteringsreglerne.
På funktion 9.51.52 Anden gæld ændres nummereringen af gruppering 001 Kontant
kompensation til staten som følge af delingsaftalen til 105 med henblik på at skabe
parallelitet mht. gruppering 105 på funktion 8.51.52 Anden gæld.
14. Afsnit 4.0
På funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri ændres konteringsreglen til gruppering
006 Beboertilskud til:
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Herunder registreres udgifter til tab på ydede lån til betaling af beboerindskud, jf. §§ 70 og 71 i
lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages bogføring af selve beboerindskudslånet.

15. Afsnit 4.5.3
I konteringsreglerne til funktion 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, gruppering 001 Forebyggende hjemmebesøg tilføjes det, at indtægter [udover
udgifter] kan registreres her.
16. Afsnit 4.5.7
Fra 1. januar 2007 skal udgifterne til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og
visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke aktiveres i et tilstrækkeligt omfang, jf. bek. 680 af 22. juni 2006,
konteres på funktion 5.57.73 Kontanthjælp. Indledningen til konteringsreglerne til funktion 5.57.73 Kontanthjælp samt gruppering 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter
kapitel 10 og 11 på funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere justeres i
overensstemmelse hermed.
Det fremgik under pkt. 5.9 i orienteringsskrivelsen af 18. oktober 2006 om aktiverede
kontanthjælpsmodtagere, at refusion af godtgørelsen skulle konteres under 5.63.98,
dranst 2, gruppering 007. Der skulle rettelig have stået 5.68.98, dranst 2, gruppering
007. Konteringsreglerne til gruppering 007 Godtgørelse på 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere korrigeres i overensstemmelse hermed.
På funktion 5.57.75 ændres ”tilskud” til ”hjælp” i navnet for gruppering 012 Tilskud til
opkvalificering, hjælpemidler og introduktion med henblik på at skabe overensstemmelse med kontoplanen.
17. Afsnit 4.7
Fra 1. januar 2007 finansieres momsrefusionsordningen via kommuners og regioners
bloktilskud. Følgelig udgår følgende tekst:
Bidrag der afregnes den 1 januar, 1. februar og 1. marts restanceføres i regnskabet for
foregående år"
I Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner udgår tillige følgende i
afsnit 4.7 side 10: "Bidragene afregnes med 1/12 månedligt fra og med 1. april til og
med 1. marts i det efterfølgende regnskabsår" (Bemærk: Rettelsesside medfølger ikke)
18. Afsnit 4.8
I konteringsreglerne til funktion 8.22.01 Kontante beholdninger findes en henvisning til
funktion 8.28.16 forudbetalte udgifter. Henvisningen udgår, idet funktion 8.28.16 er
nedlagt.
19. Afsnit 4.9
I konteringsreglerne til hovedfunktion 9.22 Likvide aktiver tilføjes det, at funktionerne
9.22.08-9.22.11 indgår i beregningsgrundlaget vedr. kontrol af kassekreditreglen jf.
Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommuners låntagning og
meddelelse af garantier.
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På funktion 9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden ændres navnet for gruppering 002 til
Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger med henblik på at skabe en klar overensstemmelse med den underliggende konteringsregel.
20. Afsnit 7.1.2
I afsnittet om proceduren for regnskabsaflæggelse præciseres det, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse, jf.
§ 45, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse.

10

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Afsnit 2.6
Afsnit 3.2
Afsnit 3.3
Afsnit 3.4
Afsnit 3.5.4
Afsnit 3.5.5
Afsnit 3.5.8
Afsnit 3.5.9
Afsnit 3.7
Afsnit 3.8
Afsnit 3.9
Afsnit 4.0
Afsnit 4.2
Afsnit 4.3
Afsnit 4.4
Afsnit 4.5.3
Afsnit 4.5.5
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.8
Afsnit 4.5.9
Afsnit 4.7
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 7.1

Med venlig hilsen

Stig N.S. Wessman

side 7
side 1
side 2
side 1
side 2
side 1
side 1
side 1-3
side 4
side 3
side 1-2
side 6
side 3-4
side 11
side 1-2
side 5
side 2
side 4+11 og 12
side 4
side 1-6 og 11
side 10
side 1+12
side 1+5
side 1

Ad. pkt. 1
Ad. pkt. 2
Ad. pkt. 3
Ad. pkt. 4+5
Ad. pkt. 6
Ad. pkt. 7
Ad. pkt. 8
Ad. pkt. 9
Ad. pkt. 10
Ad. pkt. 11 + 12
Ad. pkt. 13
Ad. pkt. 14
Ad pkt. 2
Ad. pkt. 3
Ad pkt. 5
Ad. pkt. 15
Ad. pkt. 7
Ad. pkt. 16
Ad. pkt. 8
Ad. pkt. 9
Ad. pkt. 17
Ad. pkt. 11+12+18
Ad. pkt. 19
Ad. pkt. 20

Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:
Sagsbeh.:
Fil-navn:

28. februar 2007
Kmadm.
SNW/MTH

Orientering om opfølgning på omkostningsreformen inkl. 3. omgang
rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner
2007”
Hermed fremsendes orienteringsskrivelse til kommunerne vedrørende:
1.
2.
3.
4.

Åbningsbalance 2007
Faste levetider for aktiver m.v.
Skyldige feriepenge
Tjenestemandspensioner

1. Åbningsbalance 2007
I orienteringsskrivelse af 14. juli 2006 var bl.a. anført en opfølgning på økonomiaftalen
for 2007 vedr. omkostningsreformen, herunder de nærmere bestemmelser vedr. åbningsbalancen for 2007.
I forlængelse heraf redegøres der bl.a. i nærværende orienteringsskrivelse for indførelse af faste levetider for aktiver (pkt. 2) samt ensartede regler til registrering af omkostninger og udgifter vedr. tjenestemandspensioner (pkt. 4). Eftersom tiltagene først og
fremmest har til hensigt, at øge sammenligneligheden af kommunernes åbningsbalancer for 2007 og efterfølgende regnskaber skal det præcises, at også forsættende
kommuner skal udarbejde en åbningsbalance for 2007. Det er således for fortsættende kommuner ikke tilstrækkeligt at registrere modtagne aktiver fra amtskommunerne
som en tilgang i anlægsoversigten i regnskab 2007, jf. afsnit 7.2.2.1.l i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”.
Værdiansættelsesprincipper m.v. i forbindelse med åbningsbalancen fremgår af nedenstående afsnit 2.
2. Faste levetider for aktiver m.v.
Af ovennævnte orienteringsskrivelse fremgår det endvidere, at regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2007 har aftalt, at der til brug for åbningsbalancen for
2007 skal etableres enslydende retningslinier for alle kommuner. Dette indebærer bl.a.,
at ældre ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 skal værdiansættes med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 (i praksis ejendomsvurde-
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ringen pr. oktober 2003). Det anføres yderligere i orienteringsskrivelsen, at Budget- og
regnskabsudvalget i efteråret 2006 vil drøfte, om der skal være ensartede afskrivningstider for materielle aktiver.
Det kan oplyses, at der i Budget- og regnskabsudvalget er enighed om, at der som
udgangspunkt indføres faste levetider. Hovedargumentet herfor er, at sammenligneligheden af de kommunale balancer øges væsentligt. De fastlagte levetider er bundet op
på kategoriseringen fra anlægskartoteket vedr. materielle anlægsaktiver. Levetiderne
er fastlagt indenfor følgende kategorier af aktiver:
•
•
•

Grunde og bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr

For aktiver, der anskaffes efter 1. januar 2007, tillades det for udvalgte kategorier, at
levetiderne kan variere indenfor afgrænsede intervaller. Det skyldes primært to forhold:
For det første tages der højde for mulige forskelle i levetid mellem aktiver, der er placeret i samme kategori (fx holder lastbiler almindeligvis lidt længere end personbiler). For
det andet tilgodeses, at aktiver af samme type (fx biler) også kan variere i levetid bl.a.
som følge af forskelle i udnyttelsesgrad.
For aktiver, der er anskaffet før 1. januar 2007 eller som overtages fra amtskommunerne i forbindelse med kommunalreformen, er der i forbindelse med indregningen i åbningsbalancen for 2007 ikke fastlagt en nedre grænse for de restlevetider, der kan anvendes. Dette skyldes bl.a., at den vedligeholdelsesmæssige standard må forventes at
variere en del for ældre aktiver, herunder særligt bygninger.
Der gøres opmærksom på, at de standardiserede levetider kan fraviges, såfremt kontraktlige eller juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode.
Værdiansættelsesprincipper m.v. i forbindelse med åbningsbalancen for 2007
Når anlægsaktiver værdiansættes i åbningsbalancen, skal kostprisen reduceres med
afskrivninger, som udtryk for slidet, der har været på aktivet. Forskellen mellem
kostprisen og de akkumulererede afskrivninger udgør den regnskabsmæssige værdi i
åbningsbalancen.
For ældre ejendomme opført før 1. januar 1999 foretages værdiansættelsen dog med
udgangspunkt i ejendomsvurderingen pr. oktober 2003. Med udgangspunkt i
ejendommens forventede restlevetid foretages der af- og nedskrivninger for årene
2004-2006. Forskellen mellem ejendomsvurderingen og de akkumulerede af- og
nedskrivninger udgør den regnskabsmæssige værdi i åbningsbalancen. Såvel
ejendomsvurderingen som de akkumulerede af- og nedskrivninger skal fremgå af
åbningsbalancen.
Akkumulerede af- og nedskrivninger er den samlede løbende værdiforringelse, der som
følge af de årlige af- og nedskrivninger har været fra aktivet blev anskaffet, indtil
tidspunktet for etablering af åbningsbalancen d.v.s. 1. januar 2007. Afskrivning af
anlægsaktiver skal påbegyndes, når aktivet er klart og tages i brug.
Afskrivning af materielle anlægsaktiver under opførelse må ikke påbegyndes før
opførelsesperioden er afsluttet.
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Forbedringer og vedligeholdelse
Forbedringer er relateret til at forøge et eksisterende aktivs værdi, hvorimod vedligeholdelse og reparation alene opretholder aktivets værdi.
Efterfølgende udgifter med relation til et anlægsaktiv skal tillægges aktivets regnskabsmæssige værdi som en forbedring, hvis det kan påvises, at graden af målopfyldelse ved anlægsaktivets anvendelse vil forøges som følge af afholdelse af de pågældende udgifter. Alle andre efterfølgende udgifter indregnes i resultatopgørelsen i den
periode, hvor de påløber.
Det betyder, at omkostninger indregnes som forbedringer, når de forbedrer hovedaktivets egenskaber, dvs. nytteværdien af den pågældende investering kan påvises og er
varig.
Forbedringer værdifastsættes til kostpris, tillægges aktivets regnskabsmæssige værdi
og afskrives over hovedaktivets restlevetid, medmindre forbedringen forlænger hovedaktivets levetid eller er at sidestille med et nyt aktiv. I disse sidstnævnte tilfælde fastsættes levetiden for forbedringen indenfor den tilladte/normerede levetidsperiode.
Det skal bemærkes, at såfremt udgifterne i resultatopgørelserne er indregnet som vedligeholdelse, kan de ikke i åbningsbalancen registreres som forbedringer.
Anlægskartotekets cifferstreng
I forbindelse med præsentationen af anlægskartotekets cifferstreng konsekvensrettes
antallet af cifre fra to til tre vedr. omtalen af kategoriseringen af aktiver. Det kan i den
forbindelse oplyses, at cifferudvidelsen blev bestemt i forbindelse overgangen til Budget og regnskabssystem for kommuner. I samme afsnit indarbejdes endvidere, at hovedfunktionen skal angives med to cifre, hvilket er en følge af indarbejdelsen af denne i
Budget- og regnskabssystem for kommuner.
3. Skyldige feriepenge
Som anført i orienteringsskrivelsen af 14. juli 2006 er det fra 2007 obligatorisk at registrere skyldige feriepenge på funktion 9.52.55 (8.52.55), Skyldige feriepenge. Det skal
præciseres, at registreringen skal foretages med virkning fra regnskab 2007.
Vedr. personale, som har ret til ferie med løn
Feriepengeregistreringen skal i omkostningsregnskabet omfatte alle optjente feriepenge for denne personalegruppe. Dette vil sige de almindelige feriepenge på 12,5 % af
lønsummen og de 5 særlige feriedage.
Feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til 30.
april året efter. Det betyder, at der er mulighed for 16 måneders optjening, før ferien
kan afvikles og dermed tilbageføres i balancen. Dette indebærer, at de skyldige feriepenge ved hver regnskabsafslutning skal omfatte:
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•
•

Feriepenge optjent i indeværende kalenderår samt
Feriepenge fra tidligere optjeningsår som endnu ikke er afholdt, men som skal
afholdes i perioden fra regnskabsafslutningsdatoen og til 30. april året efter, såfremt der ingen aftaler er om overførsel af ferie.

Feriepenge omkostningsføres ved brug af en ny art 0.7 på de relevante funktioner med
modpost på funktion 8.52.55, Skyldige feriepenge.I omkostningsregnskabet indebærer
feriepengeudbetalingen ikke en omkostning for kommunen, men blot at feriepengeforpligtelsen nedbringes. Det indebærer, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere
de relevante funktioner med anvendelse af art 0.6 og debitere funktion 8.52 55 Skyldige feriepenge, ved anvendelse af art 0.9. Ligeledes registreres nedbringelsen af feriepengeforpligtelsen på funktion 9.52.55 Skyldige feriepenge med modpost på 9.75.99
Balancekontoen.
I udgiftsregnskabet driftsføres de løbende udbetalinger af feriepengene på de relevante
driftsområder ved brug af art 1.0, således at feriepengeudgiften følger ansættelsesområdet.

Vedr. personale, som ikke har ret til løn under ferie
Skyldige feriepenge udgør 12,5 % af lønsummen og registreres løbende på de relevante funktioner med modpost på funktion 9.52.55, Skyldige feriepenge. Udbetalingen af
feriepenge foretages som en balanceforskydning ved at debitere 8.52.55, Skyldige
feriepenge, og kreditere de likvide aktiver. Ligeledes registreres nedbringelsen af feriepengeforpligtelsen på funktion 9.52.55. For denne personalegruppe er udgifts- og omkostningsregnskabet identisk.

4. Tjenestemandspensioner
Baggrund
Som opfølgning på orienteringsskrivelse af 24. februar 2006 har Budget- og regnskabsudvalget haft en drøftelse af de konteringsmæssige problemstillinger, hvad angår
kommunernes håndtering af tjenestemandspensioner.
Med virkning fra regnskab 2007 ændres reglerne i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner” med den hensigt, at den løbende omkostning til optjening af ret til tjenestemandspension skal belaste ansættelsesstedet i ansættelsesperioden, mens udbetaling af pensioner foretages centralt af kommunen. Således er intentionen bag ændringen af reglerne i budget- og regnskabssystemet at tilnærme omkostnings- og udgiftsregistreringen til praksis for overenskomstansatte medarbejdere med pensionsrettigheder, idet dette giver et mere retvisende billede af omkostninger ved produktion af den
enkelte kommunale serviceydelse.
Registrering af omkostning
Der fastsættes en skønsmæssig omkostning til optjening af tjenestemandspensionsret
– svarende til den statslige praksis - lydende på 20,3 % af den pensionsgivende løn til
den enkelte tjenestemandsansatte i ansættelsesperioden. Denne omkostning registreres senest ved regnskabsafslutning med brug af art 0.3 (pensionshensættelse vedrø-
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rende tjenestemænd) på ansættelsesstedet samt som forøgelse af de hensatte forpligtelser på funktion 8.72.90, gruppering 001, Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner med art 0.9.
Der autoriseres således en ny art 0.3, Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd
i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
Der gøres opmærksom på, at den skønsmæssigt fastsatte omkostning på 20,3 % af
den pensionsgivende løn omkostningsregistreres, som ovenfor angivet for alle tjenestemænd, uanset om pensionsforpligtelsen er forsikringsmæssigt afdækket eller ej, idet
omkostningen i form af optjening af ret til tjenestemandspension antages at være ens
for alle tjenestemandsansatte, jf. nærmere herom nedenfor.
Registrering af udbetaling
Til udbetaling af tjenestemandspensioner autoriseres en ny funktion 6.52.72, Tjenestemandspension, i budget- og regnskabssystemet under hovedfunktionen ”Lønpuljer”,
som derfor omdøbes til ”Lønpuljer m.v.”. På funktionen autoriseres en gruppering 001
”Udbetaling af tjenestemandspension, forsyningsvirksomhederne” til registrering af
udbetaling af tjenestemandspensioner, som relaterer sig til forsyningsvirksomhederne.
Såfremt der er behov for yderligere at følge fordelingen af udbetalinger af tjenestemandspension på f.eks. funktions- eller institutionsniveau, kan der på funktion 6.52.72
oprettes det fornødne antal frivillige grupperinger hertil.
På funktion 6.52.72, Tjenestemandspension, debiteres udbetaling af tjenestemandspensioner med brug af art 5.1. Da udbetaling af pension samtidig er en nedbringelse af
kommunens pensionsforpligtelse, foretages samtidig en postering på funktion 6.52.75
med art 0.6 og med modpost på funktion 8.72.90, Hensatte forpligtelser, som derved
nedbringes.
Særligt vedrørende forsyningsvirksomhederne, som er underlagt det såkaldte hvile-isig-selv-princip, gør sig gældende, at der i forbindelse med udbetaling af tjenestemandspension skal foretages en yderligere kontering til afklaring af mellemværendet
mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Der skal ved pensionsudbetaling således foretages en debitering af den relevante funktion på hovedfunktion 9.35, Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder, med modpost
på balancekontoen, funktion 9.75.99. Den direkte postering på balancen skyldes, at
pensionsudbetalingen ikke medregnes i det mellemværende, der skal opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Nettoudgiften til forsikringspræmier (inkl. bonus) til afdækning af kommunens pensionsforpligtelse registreres ligeledes på funktion 6.52.72 med brug af art 1 og med modpost
på funktion 8.72.90, Hensatte forpligtelser, idet kommunens pensionsforpligtelse herved nedskrives. Opskrivningen af pensionsforpligtelsen som følge af kravet om en fast
tillægsprocent på 20,3 % af den pensionsgivende løn modsvares således for helt eller
delvis forsikrede kommuner af nettoudgiften til pensionsforsikringspræmier.
Ligeledes vil der på funktion 6.52.72 kunne registreres henholdsvis udgifter og indtægter i forbindelse med tjenestemænds jobskifte mellem kommuner, regioner og stat, hvor
pensionsforpligtelsen følger med ansættelsen. Begge dele registreres med modpost på
funktion 8.72.90, Hensatte forpligtelser, idet det er at betragte som en ændring i kommunens pensionsforpligtelse.
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Aktuarmæssig opgørelse
Ved den aktuarmæssige opgørelse af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd op- eller
nedskrives den bogførte værdi på funktion, 9.72.90, Hensatte forpligtelser, således at
der er overensstemmelse mellem den bogførte værdi på funktionen og den aktuarmæssigt opgjorte forpligtelse. Op- eller nedskrivningen foretages med modpost på balancen. Der foretages således ingen fordeling tilbage på omkostningsstederne af den
korrigerede opgørelse af omkostningerne på baggrund af den aktuarmæssigt beregnede hensatte forpligtelse på funktionen.
Kommuner, der er genforsikret, skal ikke indregne pensionsforpligtelsen som hensat
forpligtelse, såfremt denne er fuldt afdækket. Dette gælder ligeledes eventuelle andele
af pensionsforpligtelsen, som dækkes af staten. Er der elementer af selvforsikring i
forsikringsaftalen, f.eks. i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd eller tidlig
pensionering, skal den ikke-afdækkede forpligtelse opgøres. Beregning af den præcise
ikke-forsikringsmæssigt afdækkede pensionsforpligtelse indgår som led i den aktuarmæssige opgørelse, som skal finde sted minimum hvert 5. år, jf. reglerne i budget- og
regnskabssystemet, afsnit 4.9. En præcisering af beregningsgrundlaget fremgår af konteringsreglerne til funktion 9.72.90, Hensatte forpligtelser.
Rammeaftaler mellem kommuner og regioner på social- og specialundervisningsområdet
Undtaget fra autoriseringen af en skønsmæssigt fastsat omkostning til tjenestemandspension på 20,3 % af den samlede lønudgift til tjenemandsansatte er de institutioner,
som leverer ydelser under rammeaftalerne på social- og specialundervisningsområdet.
Her gælder den fastsatte omkostning via de indgåede rammeaftaler. Disse omkostninger konteres derudover i overensstemmelse med reglerne i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 2.5
Afsnit 3.6
Afsnit 4.6
Afsnit 4.9
Afsnit 8.2
Afsnit 8.3
Afsnit 8.4

Med venlig hilsen

Stig Wessman

side 1, 4-7 og 11
side 1
side 7
side 10 og 21+22
side 1-5 og 7-8
side 4
(nyt afsnit)

Pkt. 3+4
Pkt. 4
Pkt. 4
Pkt. 3+4
Pkt. 2
Pkt. 2
Pkt. 2

Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:
Sagsbeh.:
Fil-navn:

3. april 2007
Kmadm.
SNW/MTH
Orienteringsskriv_4.omgang

Orientering om ”Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007”, samt
4. omgang rettelsessider
Indledning
Hermed orienteres kommunalbestyrelser om ændringer i Budget- og regnskabssystem
for kommuner. Orienteringsskrivelsen vedrører følgende områder i budget- og regnskabssystemet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anvendelsen af dranst 2
Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen
Flytning af dranst 1 og dranst 3 investeringer til balancen
Positivlisten
Beskæftigelsesområdet i medfør af velfærdsaftalen
Mellemregningskonto 8.52.60
Affaldshåndtering, fordeling af udgifter og indtægter efter hvile-i-sig-selv princippet
8. Kontering af udgifter til personbefordring i forbindelse med genoptræning
9. Hjemtagelse af statsrefusion på det sociale område
10. Tilbagebetalinger efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91, 93 og 94 samt lov om
social service § 164
11. Lovændring vedrørende kontanthjælpssats til unge under 25 år med visse alvorlige psykiske lidelser (Lov nr. 88 af 30/01/2007)
12. Ældrepleje, opdatering af kontoplan som følge af Bekendtgørelse om plejehjem
og beskyttede boliger (Bek. nr. 1385 af 12/12/2006)
13. Præcisering af konteringsreglerne vedrørende fleksydelse
14. Rettelse af konteringsreglerne til betalinger vedr. pas og kørekort
15. Præcisering af regningsregistrering
16. Beregning af kommunernes ejerandele i fælleskommunale selskaber
17. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v. (Bek. nr. 1088 af 07/11/2006)
18. Oprettelse af funktion 0.55.90 Fælles formål
19. Rettelse af konteringsregler vedr. tjenestemandspensioner

2
1. Anvendelsen af dranst 2 (Afsnit 2.3)
Det fremgår af Budget- og regnskabssystem for regioner afsnit 2.5, at: ”ved betaling for
ydelser leveret af private eller selvejende institutioner, med hvem der ikke er indgået
driftsoverenskomst, anvendes ejerforholdskoden 2 Selvejende/private.” Det skal præciseres, at bestemmelsen også er gældende for kommuner, jf. også orienteringsskrivelsen af 20. januar 2003 i afsnittet ”kontering af køb ved ikke-momsregistrerede sociale opholdssteder”.
Mellem 3. og 4. afsnit på s. 2 i afsnit 2.3 indsættes:
”Ved betaling for ydelser leveret af private eller selvejende institutioner, med hvem der
ikke er indgået driftsoverenskomst, anvendes ejerforholdskoden 2 Selvejende/private.”
2. Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen
Med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2007 afsættes
en pulje på 200 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i børnepasningen, som fordeles mellem
kommunerne efter objektive kriterier, jf. også aftalen mellem regeringen og KL om
kommunernes økonomi for 2007. Det skal bemærkes, at indtægter fra puljen efter de
almindelige konteringsregler konteres samme sted som de udgifter, der afholdes for
midlerne, således at indtægter og udgifter over bevillingens løbetid netto går i nul og
dermed ikke påvirker servicerammen. Beløb fra puljen skal registreres med art 8.6
statstilskud. Der kan i øvrigt henvises til følgende vejledning fra ministeriet for Familieog forbrugeranliggender vedr. anvendelsen af puljen på 200 mio. kr. til bedre kvalitet i
dagtilbud:
http://www.minff.dk/fileadmin/template/minffdk/pdf/presse/Vejledningtilkommunerne.pdf
Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i budget- og regnskabssystemet.
3. Flytning af dranst 1 og dranst 3 investeringer til balancen (afsnit 2.5)
Ved aktivering af investeringer, dvs. ved ”omkontering” til status, anvendes art 0.0 Statuskonteringer. Det skal præciseres, at ved aktiveringen skal der sammen med art 0.0
altid anvendes samme dranst-værdi som ved bogføringen af anskaffelses/anlægsudgiften, jf. eksemplet i afsnit 2.5, side 5. Dvs. dranst 1 skal anvendes sammen
med art 0.0 ved flytning af dranst 1-investeringer til balancen, og tilsvarende skal
dranst 3 anvendes sammen med art 0.0 ved flytning af dranst 3-investeringer til balancen.
Under art 0.0 i afsnit 2.5, side 4, anføres i forlængelse af 4. afsnit: ”Ved ”omkonteringen” til balancen anvendes samme dranst-værdi som ved bogføringen af anskaffelsesudgiften.”
4. Positivlisten (Afsnit 2.6 og 10.4)
Afsnit 2.6 og 10.4 er opdateret med positivlisten for kommuner jf. bekendtgørelse nr.
1492 af 14. december 2006 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
5. Beskæftigelsesområdet i medfør af velfærdsaftalen
Som følge af velfærdsaftalen, indgået mellem Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti og Det Radikale Venstre den 20. juni 2006, er der indenfor beskæftigelsesministeriets område udmøntet tiltag indenfor de af aftalens hovedområder, som har
fokus på en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet samt en forstærket indsats for
at nedbringe ledigheden. Det drejer sig dels om en særlig løntilskudsordning for perso-
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ner over 55 år, samt styrkede incitamenter for kommunerne til at oprette løntilskudsjob.
I forlængelse af disse tiltag foretages en række ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner, ligesom der foretages en række mindre rettelser.
a. Funktion 5.58.80 Revalidering (Afsnit 3.5.8 og 4.5.8)
I overskriften til gruppering grp. 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion, på funktion 5.58.80 Revalidering, tilføjes lovhjemmel efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100.
Der tilføjes endvidere i konteringsreglerne til grupperingen, at her registreres udgifter til
hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger for at opnå
og fastholde beskæftigelse for personer i servicejob og i ansættelsen uden løntilskud,
jf. beskæftigelseslovens § 100.
b. Gruppering til kontering af tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. Refusion
(afsnit 3.5.8 og 4.5.8)
Under funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er ministeriet
blevet gjort opmærksom på, at der mangler en gruppering til kontering af tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion. Der autoriseres derfor følgende gruppering 100
på funktion 5.58.81:
5.58.81 Indtægter fra løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
1 Drift
100 Tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, som ikke er refusionsberettigede
I konteringsreglerne indføjes tekst som angiver, at grupperingen skal bruges til registrering af indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud, som ikke er refusionsberettigede.
c. Funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. (Afsnit 3.5.8 og 4.5.8)
Som følge af velfærdsaftalen autoriseres følgende grupperinger på funktion 5.58.81
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2,
nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).
101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed efter § 67 d
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her registreres udgifter til løntilskud til den særlige løntilskudsordning for langtidsledige
kontant- og starthjælpsmodtagere efter § 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Virksomheden kan få løntilskud i op til 12 måneder. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud.
Træder i kraft 1. marts 2007.
102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år
Her registreres udgifter til løntilskud til personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 23, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har ret til at indgå aftale med en
privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud efter § 67 a. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.
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Træder i kraft 1. januar 2008.
d. Seniorjob (Afsnit 3.5.9 og 4.5.9)
Folketinget har vedtaget lov om seniorjob (Lov nr. 1543 af 20. december 2006). Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5
år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de
har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens
seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i servicejob,
men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister.
Som følge af lovens vedtagelse autoriseres følgende funktion med tilhørende grupperinger:
5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år
1 Drift
001 Løn til personer i seniorjob
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob
2 Statsrefusion
002 Tilskud til kommunale seniorjobs
003 Berigtigelser vedr. seniorjobs
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud fra staten efter lov om seniorjob.
e. driftsudgifter til ledige selvforsørgende (Afsnit 3.5.9 og 4.5.9)
På 5.68.98 Beskæftigelsesordninger autoriseres gruppering 020 Driftsudgifter til ledige
selvforsørgende efter § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Grupperingen
vedrører beløb, der indgår under rådighedsbeløbet til driftsudgifter.
020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her registreres udgifter til tilbud efter kapitel 10-12 og tillægsydelser efter kapitel 14 og
15 til ledige selvforsørgende efter § 75 a i beskæftigelsesloven. Kommunen i jobcenteret kan efter en konkret vurdering afholde udgifter til tilbud og tillægsydelser til personer, der er omfattet af § 2, nr. 10 dvs. personer, der ikke er i beskæftigelse, og som
ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Udgiften refunderes med 50 pct. af staten indenfor rådighedsbeløbet jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.
Træder i kraft 1. marts 2007.
f. Jobcentre og pilotjobcentre (afsnit 3.5.9 og 4.5.9)
Den 1. marts 2007 trådte en ny ordning vedrørende aktivering af ledige i kraft. Ordningen indebærer, at hvis en offentlig myndighed ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og herefter ikke kan stille en løntilskudsplads til rådighed indenfor 24 dage efter at
være anmodet herom, pålægges pågældende myndighed en sanktion i form af betaling
for andet tilbud til den ledige. Et jobcenter, pilotjobcenter eller anden aktør kan derefter
sende den ledige, som skulle have været i det pågældende løntilskudsjob ud i et andet
forløb (anden løntilskudsstilling, uddannelse eller virksomhedspraktik), som betales af
den pågældende offentlige myndighed. Det gælder ved uddannelse, at jobcenteret,
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pilotjobcenteret eller anden aktør selv betaler og herefter opkræver pengene fra den
pågældende offentlige myndighed.
Som følge af denne ordning autoriseres følgende nye gruppering i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
1
Drift
020 Udgifter til andet tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 56 i lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og § 2, stk. 4 i lov nr. 176
af 27. februar 2007)
g. Desuden foretages følgende ændringer på funktionerne 5.68.93 og 5.68.94 (afsnit 3.5.9 og 4.5.9)
På funktion 5.68.93 Jobcentre udgår gruppering 003 Projekter finansieret af de lokale
beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer, jf. § 47. Årsagen er, at
der er tale om midler, som der allerede skal aflægges regnskab for.
På funktion 5.68.94 Pilotjobcentre udgår gruppering 003 Erstatninger. Dette skyldes, at
administrationen af ordningen for erstatninger er ændret, således at disse er uden
økonomiske konsekvenser for pilotjobcentret. Det betyder, at denne konto ikke længere skal anvendes i forbindelse med erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i opkvalificerings- og vejledningstilbud samt virksomhedspraktik, da administrationen af ordningen er ændret. Efter pilotjobcenteret har taget imod ansøgningen og
har bekræftet, at den skadelidte/skadeudøvende er i tilbud, sendes blanketten til driftsregionen. Driftsregionen behandler sagen, anmelder skaden til Arbejdsskadestyrelsen
eller træffer beslutning om erstatning. Uanset driftsregionens behandling af sagen har
det ingen økonomiske konsekvenser for pilotjobcenteret.
6. Mellemregningskonto 8.52.60 (Afsnit 3.8)
Det præciseres af funktion 8.52.60, jf. orienteringsskrivelse af 8. november 2005, er
nedlagt. Funktionen er fejlagtigt ikke tidligere blevet slettet i oversigten over den autoriserede kontoplan.
7. Affaldshåndtering, fordeling af udgifter og indtægter efter hvile-i-sig-selv princippet (afsnit 4.1)
I konteringsreglerne vedr. affaldshåndtering, er det for funktion 1.38.60, Fælles formål,
angivet, at udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne til de
forskellige affaldsordninger (funktionerne 1.38.61-1.38.66), registreres her. Det skal
præciseres, at der til trods for denne bestemmelse skal foretages en fordeling af beløbene i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet på funktion 9.35.35 gruppering 001-006. Den anvendte fordelingsnøgle skal dokumenteres.
8. Kontering af udgifter til personbefordring ifm. genoptræning (afsnit 3.4 og 4.4)
Udgifter til personbefordring i forbindelse med genoptræning efter §§ 140 og 263 i
sundhedsloven flyttes fra funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter, gruppering 005
Befordringsgodtgørelse, til funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, gruppering 003 Personbefordring udført af private leverandører, som blev
autoriseret ved tidligere orienteringsskrivelse af 15. december 2006. Dette gøres for at
samle alle udgifter i forbindelse med kommunal genoptræning. Herefter vil det alene
være udgifter til personbefordring til og fra alment praktiserende læge og speciallæge
efter sundhedslovens §§ 170 og 261, som konteres på funktion 4.62.90, gruppering
005 Befordringsgodtgørelse. Dette præciseres i konteringsreglerne.
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Ved en fejl er gruppering 003 Personbefordring udført af private leverandører, under
funktion 4.62.82 ikke kommet med i oversigten over den autoriserede kontoplan afsnit
3.4 i forbindelse med udsendelsen af orienteringsskrivelse af 15. december 2006. I
forbindelse med den her anførte ændring af konteringsreglerne, ændres overskriften på
grupperingen til at være 003 Personbefordring. Der skelnes mellem private og ikkeprivate leverandører ved brug af arterne, jf. positivlisten, bilag til momsbekendtgørelsen.
9. Hjemtagelse af statsrefusion på det sociale område (afsnit 4.5.0)
Det præciseres i konteringsreglerne til hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse, at refusion i forbindelse med den centrale refusionsordning (§ 176 i lov om social
service) hjemtages af den kommune, som endeligt afholder udgiften.
10. Tilbagebetalinger efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91, 93 og 94 samt lov om
social service § 164 (afsnit 4.5.7)
På funktion 5.57.72 Sociale formål, mangler der tekst i konteringsreglerne til gruppering
91 Tilbagebetalinger. Der indføjes derfor følgende tekst i afsnit 4.5.7:
091 Tilbagebetaling
Her registres tilbagebetalinger af hjælp til sociale formål efter lov om aktiv socialpolitik
(§§ 91, 93 og 94) og efter lov om social service (§ 164).
11. Lovændring vedrørende kontanthjælpssats til unge under 25 år med visse
alvorlige psykiske lidelser (Lov nr. 88 af 30/01/2007) (afsnit 3.5.7 og 4.5.7)
Loven er en lovændring til lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 2, og vedrører kontanthjælpssatsen til unge under 25 år med visse alvorlige psykiske lidelser. Der foretages
følgende ændringer af kontoplan og konteringsregler, som følge af denne lovændring:
•
•

Der tilføjes henvisning til relevant lovhjemmel grupperingsoverskrifterne, det
drejer sig om § 25, stk. 2, nr. 1, 2, og 3.
Der indarbejdes tekst i konteringsreglerne til de relevante funktioner, som specificerer diagnosticeringen af de psykiske lidelser.

De berørte funktioner er 5.57.73 Kontanthjælp, gruppering 013 og 018, samt funktion
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 010.
12. Ældrepleje, opdatering af kontoplan som følge af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger (Bek. nr. 1385 af 12/12/2006) (afsnit 3.5.3 og 4.5.3)
Bekendtgørelsen vedrører budget- og regnskabssystemets funktion 5.32.34 Plejehjem
og beskyttede boliger. Teksten i konteringsreglernes afsnit 4.5.3, side 6, tilrettes med
de relevante lovhenvisninger.
Desuden rettes overskrift og lovhenvisning på funktion 5.32.32, gruppering 095, til:
”Plejehjemsbeboeres betaling for særlig service”
13. Præcisering af konteringsreglerne vedrørende fleksydelse (afsnit 4.8)
På funktion 8.51.52 Anden gæld, præciseres konteringsreglerne til følgende grupperinger vedrørende fleksydelse:
104 ATP-bidrag fleksydelse
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Her konteres kommunens andel af ATP-bidrag (der udgør ½-delen af det samlede
ATP-bidrag)
106 Fleksydelse
Her konteres kommunens udbetalinger af fleksydelse til fleksydelsesmodtagerne.
107 Bidrag vedr. fleksydelse
Her konteres de af kommunen opkrævede fleksydelsesbidrag hos dem, der er tilmeldt
fleksydelsordningen. Eventuelle tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag modposteres
på denne gruppering.
108 Refusion vedr. fleksydelse
Her konteres statens refusion af fleksydelse (svarende til grupperingerne 090-098, der
også er grupperinger til statsrefusion vedr. ydelser).
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten
Her konteres kommunens overførsel af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil
kommer, at eventuelle tilbagebetalinger (udbetalinger) af fleksydelsesbidrag modposteres på denne gruppering.
14. Rettelse af konteringsreglerne til betalinger vedr. pas og kørekort (afsnit 4.8)
Som angivet i orienteringsskrivelse af 15. december 2006 foretages betalinger vedrørende pas (gruppering 110) og betalinger vedrørende kørekort (gruppering 111) på
funktion 8.51.52 Anden gæld, som kreditpostering ved borgerens betaling for udstedelse, mens der foretages en debetpostering ved overførsel af betalinger til Rigspolitiet.
Ved en fejl er debet/kredit anvisningen i konteringsreglerne modsat, dette rettes. Desuden præciseres det i konteringsreglerne, at den såkaldte modpostering kan foretages
enten på funktion 8.22.01 Kontante beholdninger eller funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
15. Præcisering af regningsregistrering (afsnit 4.8)
I konteringsreglerne til funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender, præciseres det, at alle
regninger skal registreres ved udsendelse. Under funktionen ændres 2. punktum i konteringsreglerne til: ”Registreringen sker ved udsendelse af regning”.
16. Beregning af kommunernes ejerandele i fælleskommunale selskaber (afsnit
4.9)
Det præciseres, at fælleskommunale selskaber er forpligtigede til at beregne de deltagende kommuners ejerandele. Værdien af den beregnede ejerandel skal indregnes i
balancen for de respektive kommuner.
Dette præciseres i konteringsreglerne til funktion 9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.:
17. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.
Ændringsbekendtgørelse nr. 1088 af 7. november 2006 er optrykt som afsnit 10.1.1.
18. Oprettelse af funktion 0.55.90 Fælles formål (afsnit 3.0 og 4.0)
Ved udarbejdelse af ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” har det været meningen, at der på hovedfunktion 0.55 Diverse udgifter og indtægter, skulle oprettes en
funktion til fælles formål, jf. omtale i orienteringsskrivelse af 8. november 2005. Ved en
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fejl er denne funktion ikke blevet autoriseret ved oprettelsen af det ny budget- og regnskabssystem. Dette gøres hermed.
19. Rettelse af konteringsregler vedrørende tjenestemandspensioner
Ved en fejl, står der angivet en ikke-eksisterende funktion til udbetaling af tjenestemandspension i konteringsreglernes afsnit 4.9 side 22. Løbende udbetalinger vedrørende tjenestemandspensioner foretages på funktion 6.52.72 Tjenestemandspension.
Dette rettes hermed.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 2.3
Afsnit 2.5
Afsnit 2.6
Afsnit 3.0
Afsnit 3.4
Afsnit 3.5.3
Afsnit 3.5.7
Afsnit 3.5.8
Afsnit 3.5.9
Afsnit 3.8
Afsnit 4.0
Afsnit 4.1
Afsnit 4.4
Afsnit 4.5.0
Afsnit 4.5.3
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.8
Afsnit 4.5.9
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 10.1
Afsnit 10.4

Med venlig hilsen

Mette Thiim

side 2
side 4
side 6, 9 -10
side 2
side 1
side 1
side 1
side 1, 3
side 1, 2 og 3
side 4
side 10
side 5
side 2 og 3
side 2
side 5 og 6
side 3, 4, 5 og 12
side 2, 10-11
side 1, 6-8, 11-12
side 3 og 12
side 3 + 22
side 4

Ad pkt. 1
Ad pkt. 3
Ad pkt. 4
Ad pkt. 18
Ad pkt. 8
Ad pkt. 12
Ad pkt. 11
Ad pkt. 5a, 5b, 5c
Ad pkt. 5d, 5e, 5f og 5g
Ad pkt. 6
Ad pkt. 18
Ad pkt. 7
Ad pkt. 8
Ad pkt. 9
Ad pkt. 12
Ad pkt. 10 og 11
Ad pkt. 5a, 5b, 5c
Ad pkt. 5d, 5e, 5f og 5g
Ad pkt. 13, 14 og 15
Ad pkt. 16 og 19
Ad pkt. 17
Ad pkt. 4

Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:

8. juni 2007
Kommunaladm. kt.

Sagsbeh.:
Fil-navn:

SNW
Orienteringsskrivelse, 5. omgang

Orientering om 5. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Orienteringsskrivelsen vedrører en række forhold angående åbningsbalancen for 2007
samt øvrige ændringer.

Åbningsbalancen for 2007:
1.
2.
3.
4.

Udsættelse af frist vedrørende udarbejdelse af åbningsbalancen
Opgørelse af anlægsaktivers værdi i åbningsbalancen
Præcisering af opgørelse af varelagre i forbindelse med åbningsbalancen
Straksafskrivninger

Ad 1. Udsættelse af frist vedr. udarbejdelse af åbningsbalancen
Fristen for udarbejdelsen af åbningsbalancen udsættes fra udgangen af september
2007 til udgangen af november 2007. Dette følger af, at fristen for aflevering af amternes regnskab 2006 og visse kommuners regnskab 2006 til tilsynsmyndigheden er blevet udskudt fra udgangen af september 2007 til 15. november 2007, jf. bekendtgørelse
nr. 384 af 25. april 2007 om ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v. og bekendtgørelse nr. 385 af 25. april 2007 om ændring af bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse
med oprettelse af regioner. Det findes således hensigtsmæssigt, at åbningsbalancen
først skal foreligge, når både kommunernes og amternes regnskab 2006 er politisk
godkendt og oversendt til tilsynsmyndigheden.
Senest d. 1. december skal åbningsbalancen indsendes til Danmarks Statistik.
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Ad 2. Opgørelse af anlægsaktivers aktivers værdi i åbningsbalancen
Det skal præciseres, at alle materielle anlægsaktiver skal opføres til den bogførte værdi
i åbningsbalancen. Der kan foretages reguleringer, så værdiansættelsen sker efter
kommunens regnskabspraksis. For så vidt angår ejendomme henvises i øvrigt til orienteringsskrivelsen af 28. februar 2007.
Ad 3. Præcisering af opgørelse af varelagre i forbindelse med åbningsbalancen
Det præciseres, at varebeholdningerne skal opgøres i forbindelse med åbningsbalancen. Opgørelsen og indregningen af varebeholdninger foretages i henhold til reglerne i
”Budget- og Regnskabssystem for kommuner” samt kommunens regnskabspraksis.
Der er ikke krav om opgørelse af overtagne varebeholdninger, som ikke har været
indregnet tidligere.
Ad 4. Straksafskrivninger
Der er mulighed for at straksafskrive aktiver, som er overtaget fra amterne og som er
afskrevet til under bagatelgrænsen på 100.000 kr. Denne type af afskrivninger kan ikke
indgå i det grundlag, der kan opkræves takster på, da straksafskrivninger i åbningsbalancen ikke indgår i driftsregnskabet. Øvrige afskrivninger, der foretages på sædvanlig
vis i driftsregnskabet, indgår derimod i grundlaget for takstfastsættelsen.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 4.9
Afsnit 7.1
Afsnit 8.4

side 18
side 2
side 1

Pkt. 3
Pkt. 1
Pkt. 2
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Øvrige ændringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontering angående byfornyelsesprojekter
Fleksydelsesbidrag
Ændring af grupperingsnummer på funktion 5.57.72
Ændring af grupperingsnummer på funktion 8.25.13
Rettelse af § henvisning på funktion 5.38.52
Præcisering af konteringsregler vedrørende tjenestemandspensioner
Kontering vedrørende de lokale beskæftigelsesråd
Kommunerne modtager kvartalsvist likviditetsoversigter samt en oversigt over
det forventede årsresultat fra regionen
9. Grundskyld og ejendomsskatter som kommunal opgave
10. Præcisering af leasingydelse
11. Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
12. Konteringsregler vedr. feriepenge
13. Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal
leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand

Ad 1. Kontering angående byfornyelsesprojekter (0.25.15)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er af flere kommuner blevet gjort opmærksomme
på, at konteringsreglerne angående byfornyelsesprojekter i det nye budget- og regnskabssystem er problematiske, hvad angår dranst-anvendelsen. Med overgangen til
det nye Budget- og regnskabssystem for kommuner er der blevet autoriseret to refusionsgrupperinger (dranst 2). Men da statsrefusionen kan vedrøre både drift (dranst 1)
og anlæg (dranst 3) bliver registreringen med dranst 2 problematisk set i forhold til opgørelsen af kommunernes servicerammeudgifter.
Som konsekvens ændres konteringsreglerne på funktion 0.25.15 Byfornyelse og vil
fremover se således ud:
0.25.15 Byfornyelse
1 Drift og 3 Anlæg
001 Udgifter til byfornyelse
002 Indtægter vedrørende byfornyelse
003 Tilbagekøbsret
004 Refusion af byfornyelsesudgifter
3 Anlæg
001 Udgifter til byfornyelse
002 Indtægter vedrørende byfornyelse
003 Tilbagekøbsret
004 Refusion af byfornyelsesudgifter

Ad 2. Fleksydelsesbidrag (8.51.52)
Arbejdsdirektoratet har informeret om, at der ønskes oprettet yderligere to grupperinger
på funktion 8.51.52 til kontering angående tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.
Der autoriseres derfor følgende nye grupperinger på funktion 8.51.52 Anden gæld:
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)
113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skattepligtig)
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3. Ændring af grupperingsnummer på funktion 5.57.72
Ved en fejl er grupperingsnummeret 091 Tilbagebetaling på funktion 5.57.72 Sociale
formål i konteringsreglernes tekst blevet angivet til 092. Dette rettes hermed.

4. Ændring af grupperingsnummer på funktion 8.25.13
Ved en fejl er grupperingsnummeret 003 Kontante tilgodehavender hos staten som
følge af delingsaftalen, i forbindelse medm.ifm. ændring på funktion 9.25.13 ikke blevet
rettet. Det korrekte grupperingsnummer er 001. Dette rettes hermed.

5. Rettelse af §- henvisning på funktion 5.38.52
I kontoplanen for funktion 5.38.52, afsnit 3.5.4, er der angivet en forkert henvisning til
Serviceloven. Den korrekte henvisning ertil § 163, som det også er angivet i konteringsreglerne, afsnit 4.5.4. Dette rettes hermed.

6. Præcisering af konteringsregler angående tjenestemandspensioner
Som det fremgår af orienteringsskrivelse af 28. februar 2007, er de institutioner, som
leverer ydelser under rammeaftalerne på social- og specialundervisningsområdet, undtaget den autoriserede fastsættelse af omkostningen til tjenestemandspension på 20,3
% af den pensionsgivende løn. Omkostningen til tjenestemandspension på dette område fastsættes via de indgåede rammeaftaler mellem kommuner og region, og kan
derfor afvige fra de autoriserede 20,3 %. Registrering af både omkostning og udbetaling af tjenestemandspensioner indenfor rammeaftalerne følger de angivne konteringsregler i Budget- og regnskabssystem for kommuner med registrering af omkostning på
omkostningssted og udbetaling med art 5.1 på funktion 6.52.72.
Dette præciseres i konteringsreglerne til funktionerne 6.52.72 og 9.72.90.
Desuden præciseres det i konteringsreglerne til funktion 9.72.90 Hensatte forpligtelser,
at der i forbindelse med åbningsbalancen 2007 skal foretages en aktuarmæssig beregning, på de angivne standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 samt en
grundlagsrente på 2 %.

7. Kontering vedrørende de lokale beskæftigelsesråd
Der har været uklarhed vedrørende konteringen af udgifter til projekter finansieret af de
lokale beskæftigelsesråd (tidligere koordinationsudvalgene). Strukturreformen har ikke
betydet ændringer i forhold til konteringen af disse udgifter. Udgifterne hertil skal således fortsat konteres under funktion 6.45.51. Henvisningen til koordinationsudvalgene
ændres således til de lokale beskæftigelsesråd.

8. Kommunerne modtager kvartalsvist likviditetsoversigter samt en oversigt over
det forventede årsresultat fra regionen
En del af regionernes finansiering hidrører fra kommunerne i regionen. På den baggrund er det fastlagt, at kommunalbestyrelserne skal have adgang til løbende indsigt i
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regionens økonomi, således at medlemmerne gives mulighed for at følge med i udviklingen heraf.
Det fremgår således af ”Budget- og regnskabssystem for regioner”, at der i regionerne
kvartalsvist udarbejdes henholdsvis en likviditetsoversigt samt en oversigt over forventet årsresultat. Begge oversigter skal løbende forelægges både regionsrådets medlemmer samt medlemmerne af kommunalbestyrelserne i regionen. Oversigterne forelægges senest en måned efter kvartalets udløb, dvs. senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Det bemærkes, at det ikke er påkrævet, at oversigterne behandles på et kommunalbestyrelsesmøde med mindre, der er særskilt ønske herom.

9. Grundskyld og ejendomsskatter som kommunal opgave
I konteringsreglerne til funktionerne 8.48.48 og 9.48.48 står angivet, at kommunerne
opkræver regional grundskyld og regional andel af lån til betaling af ejendomsskatter.
Dette er ændret med kommunalreformen til at være en ren kommunal opgave og indtægt, og er således ikke korrekt. Dette tilrettes i konteringsreglerne.

10. Præcisering af leasingydelse
Det præciseres under konteringsreglerne til funktion 9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, at leasingomkostningerne og -udgifterne opgøres forskelligt i henholdsvis det omkostningsbaserede regnskab og det udgiftsbaserede regnskab.
I det omkostningsbaserede regnskab opgøres leasingomkostningen som renter og
afskrivninger, mens leasingudgiften i det udgiftsbaserede regnskab udgøres af renter
og afdrag.

11. Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
I konteringsreglerne til funktion 9.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende
regnskabsår udgår følgende tekst: ”Saldoen kan – af tekniske grunde – som hovedregel ikke specificeres på enkeltposter”.

12. konteringsregler vedr. feriepenge
I orienteringsskrivelsen af 28. februar 2007 (pkt. 3) fremgik de ændrede bestemmelser
vedr. indregning af feriepenge. De ændrede bestemmelser fremgik imidlertid ikke af
konteringsreglerne, hvilket derfor rettes.

13. Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand
Der er foretaget en ændring af afsnit 7.2 p vedr. den regnskabsmæssige redegørelse
for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og
praktisk bistand. Ændringerne er først og fremmest gennemført på grundlag Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig
og praktisk hjælp m.v. (Bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006) og Socialministeriets vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v. (Vejledning nr. 2 til serviceloven af 5. december 2006).
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 3.0
Afsnit 3.5.4
Afsnit 3.8
Afsnit 4.0
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.6
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 7.2

side 1
side 2
side 1 + 3
side 4
side 3
side 4 + 7
side 3, 10 + 12
side 8, 10,12, 18 + 21-22
Side 12-13

Div. sproglige ændringer:
Afsnit 2.5
side 10 og 11
Afsnit 4.9
side 2

Med venlig hilsen

Stig N. S. Wessman

Pkt. 1
Pkt. 5
Pkt. 2 og 4
Pkt. 1
Pkt. 3
Pkt. 6 og 7
Pkt. 2, 4 og 9
Pkt. 6, 9, 10, 11 og 12
Pkt. 13

Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:

30. august 2007
Kommunaladm. kt.

Sagsbeh.:
Fil-navn:

SNW
Orienteringsskrivelse, 6. omgang

Orientering om 6. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Orienteringsskrivelsen vedrører først og fremmet de konteringsmæssige konsekvenser af
en opfølgning på integrationsaftalen ”En ny chance til alle” fra maj 2005.
Opfølgning på integrationsaftalen ”En ny chance til alle” fra maj 2005
Folketinget har den 7. februar 2007 vedtaget lov nr. 104: Lov om ændring af Integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform af Integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til
udlændinge, der ikke er omfattet af Integrationsloven m.v.).
Loven træder i kraft den 1. januar 2008. Loven er en opfølgning på integrationsaftalen
”En ny chance til alle” fra maj 2005.
Loven udgør en samlet reform af finansieringssystemet for danskuddannelse, introduktionsydelse og introduktionsprogrammet. Reformen sker for at forenkle finansieringsreglerne og for at skærpe kommunernes økonomiske incitamenter til at yde en effektiv
integrationsindsats.
Loven medfører følgende ændringer i finansieringsreglerne:
•

Statsrefusionen for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde
nedsættes fra 75 pct. til 50 pct.

•

Grundtilskuddet fastholdes.

•

Programtilskuddene afskaffes. I stedet indføres 50 pct. statsrefusion af kommunernes driftsudgifter til introduktionsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på
70.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud
efter Integrationslovens kapitel 4. Refusionssatsen svarer til satsen for statsrefusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere.
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•

Der ydes fortsat tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingeloven. Tilskuddet udgør 7.150 kr. pr. måned.

•

Resultattilskuddet ved overgang til ordinær beskæftigelse forhøjes til 40.000 kr.

•

Der indføres resultattilskud på 40.000 kr., hvis udlændingen påbegynder kompetencegivende uddannelse inden for introduktionsperioden og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

•

Resultattilskuddet ved bestået danskprøve forhøjes til 30.000 kr.

•

Tidsrammen for hjemtagelse af resultattilskud for bestået danskprøve udvides
for udlændinge, der pga. barsel, sygdom, ordinær beskæftigelse mv. tilbydes
danskuddannelse efter introduktionsperiodens udløb. Resultattilskuddet kan
hjemtages, hvis udlændingen indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens ophør, og herefter senest ved første prøvetermin består danskprøven.

Desuden er der som følge af lov nr. 15401 fra den 20. december 2006, der træder i
kraft den 1. januar 2008, indført en særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55
år, der modtager introduktionsydelse (§ 24 b i Integrationsloven).
Herudover er der som følge af lov nr. 1762 fra den 27. februar 2007, der trådte i kraft
den 1. marts 2007, indført mulighed for at give tilbud efter Integrationslovens § 23 a til
udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse (§ 23, stk. 5 i Integrationsloven).

Den kommunale kontoplan
Lovændringerne har følgende konsekvenser:
Nye grupperinger på funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v.:
•
•
•
•

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 23 a
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 23 b
003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 23 c samt §
24 b
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 23 d

1

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.)

2

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte og lov om godtgørelse ved del-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 a
006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 b
007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 c
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 d
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge Integrationslovens § 24 a
010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens §
21
011 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21
012 Udgifter til særligt tilrettelagt danskuddannelse ifølge Integrationslovens § 22
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere
099 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7

Der indføres følgende grupperinger under statsrefusion (dranst 2) på funktion 5.46.60
Introduktionsprogram m.v.:
•
•

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-012
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013

Følgende grupperinger på funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. udgår:
•
•
•

•
•

•
•

001 Introduktionsprogram
002 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister
092 Tilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, der modtager
tilbud efter § 23 i Integrationsloven (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11 i Integrationsloven) eller modtager danskuddannelse efter § 21 i Integrationsloven i kombination med tilbud efter § 23 i Integrationsloven.
093 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i Integrationsloven)
094 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskuddannelse
eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb (§ 45, stk. 15-16, i Integrationsloven).
095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er kommet
i ordinær beskæftigelse (§ 45, stk. 17 i Integrationsloven).
096 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister.

tagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
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Nye grupperinger på funktion 5.46.61 Introduktionsydelse
•
•

091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion

Følgende grupperinger på funktion 5.46.61 Introduktionsydelse udgår
•
•

091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion

De to sidstnævnte grupperinger udgår, idet det i flere år ikke har været muligt for kommunerne at få 100 pct. refusion for ydelse eller hjælp i særlige tilfælde.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 3.5.5
Afsnit 4.5.5

side 1-2
side 1-4

Øvrige ændringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Varebeholdninger og lagre
Straksafskrivninger
Tjenestemandspensioner
Feriepenge
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Botilbud til midlertidigt ophold
Botilbud for personer med særlige problemer
Dagpenge til EØS-borgere
Kirkelige skatter og afgifter
Ny lånebekendtgørelse
Resterende ændringer

Ad. 1. Varebeholdning og lagre
Det fremgår af orienteringsskrivelsen af 14. juli 2007, at med virkning fra regnskab
2007 bliver det obligatorisk at indregne varebeholdninger i balancen og omkostningsregistrere forskydninger i disse i resultatopgørelsen. En forudsætning for at kunne omkostningsregistrere lagerforskydninger i regnskab 2007, er, at der både opgøres en
primo- og ultimobeholdning 2007. Det vil derfor være et krav, at varebeholdninger indregnes i såvel åbningsbalancen opgjort pr. 1. januar 2007 (primobeholdning) som i
regnskab 2007 (ultimobeholdning).
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Ad. 2. Straksafskrivninger
I orienteringsskrivelsen af 8. juni 2007 under pkt. 4 fremgår det, at der er mulighed for
at straksafskrive aktiver, som er overtaget fra amterne og som er afskrevet til under
bagatelgrænsen på 100.000 kr. Det skal bemærkes, at det også vil være muligt at
straksafskrive overførte aktiver fra kommuner, der som følge af sammenlægninger, er
ophørt som selvstændige enheder og som er afskrevet til under bagatelgrænsen på
100.000 kr.
Ad. 3. Tjenestemandspensioner
Det tilføjes i konteringsreglerne til funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner, at en
indbetaling fra et pensionsforsikringsselskab til helt eller delvis dækning af pensionsudbetalinger skal krediteres funktionen med anvendelse af art 5.1. I omkostningsregnskabet indebærer dette, at funktionen skal debiteres med art 0.6 med indbetalingen og
funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser skal krediteres med art 0.9.
I konteringsreglerne til funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner (2. afsnit) ændres og
præciseres det, at betaling af pensionsforsikringspræmie i omkostningsregnskabet
indebærer, at funktion 6.53.72 Tjenestemandspensioner skal krediteres og funktion
8.72.90 Hensatte forpligtelser skal debiteres med art 0.9, da pensionsforpligtelsen nedsættes som følge af betalingen af forsikringspræmien.
I øvrigt
Det fremgår af orienteringsskrivelsen af 28. februar 2007 pkt. 4 Tjenestemandspensioner vedr. registrering af udbetaling at: ”….udbetaling af pension samtidig er en nedbringelse af kommunens pensionsforpligtelse, foretages samtidig en postering på funktion 6.52.75 med art 0.6 og med modpost på funktion 8.72.90, Hensatte forpligtelser,
som derved nedbringes.”
Funktionen under hovedkonto 6 skulle rettelig have været nummereret 6.52.72
Tjenstemandspension.
Ad. 4. Feriepenge
Det fremgår af orienteringsskrivelsen af 28. februar 2007 pkt. 3 vedr. skyldige feriepenge, at feriepenge med virkning fra regnskab 2007 skal omkostningsføres ved brug af
en ny art 0.7 på de relevante funktioner med modpost på funktion 8.52.55 Skyldige
feriepenge. Denne regel er mindre hensigtsmæssig set i relation til, at der pt. ikke stilles krav om indregning af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen for 2007.
Der præciseres derfor, at der stilles krav om indregning af en summarisk opgørelse af
feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen for 2007. Til gengæld tillades det i 2007, at
der sker en samlet omkostningsførelse på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger,
såfremt kommunen ikke ønsker at registrere feriepengeomkostningen på de relevante
funktioner.
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Ad. 5. Særlige dagtilbud og særlige klubber
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet opmærksom på, at der ikke eksisterer en
autoriseret gruppering til hjemtagelse af statsrefusion på funktion 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. Derfor autoriseres gruppering 001 Refusion efter reglerne for
den centrale refusionsordning (§ 176) under dranst 2 på funktion 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber.
Ad. 6. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Pr. 1. januar 2007 er det alene kommunerne, der kan yde støtte til køb af bil m.v. Som
følge heraf er det ikke længere nødvendigt på funktion 5.32.35 at opretholde såvel
gruppering 091 (tilbagebetalinger af støtte til køb af bil m.v. ydet før 1.1.2002) og
092 (tilbagebetalinger af støtte til køb af bil ydet efter 1.1.2002). I overensstemmelse
hermed ændres gruppering 091, således at der ikke længere er knyttet en tidsgrænse
hertil, hvorimod gruppering 092 udgår.
Ad. 7. Botilbud for personer med særlige problemer
På funktion 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer mangler en
autoriseret gruppering til kontering af refusion, der hjemtages efter reglerne om den
centrale refusionsordning. Under dranst 2 autoriseres derfor gruppering 001 Refusion
af udgifter efter reglerne om den centrale refusionsordning. Det skal bemærkes, at
kommunerne generelt kan hjemtage 50 % refusion på udgifter til botilbud for personer
med særlige sociale problemer i henhold til servicelovens §§ 109-110). De resterende
50 % af udgifterne kan kommunerne herefter lade indgå i refusionsberegning for den
centrale refusionsordning.
Ad. 8. Botilbud til midlertidigt ophold
I forbindelse med opdateringen af hjemmelgrundlaget for funktion 5.38.52 Botilbud til
midlertidigt ophold gruppering 005 personlig og praktisk hjælp er kun konteringsreglerne blevet ændret. Kontoplanen for den omtalte gruppering rettes derfor.
Ad. 9. Dagpenge til EØS-borgere
På funktion 8.51.52 anden gæld autoriseres gruppering 114 Dagpenge til EØSborgere.
På grupperingen konteres udbetalinger af dagpenge til EØS-borgere (i pilotjobcentrene), jf. forordning (EØF) 1408/71. Denne indeholder bestemmelser om anvendelse af
de sociale sikringsordninger for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter
inden for Fællesskabet.
Ad. 10. Kirkelige skatter og afgifter
Det fremgik af orienteringsskrivelsen af 15. december 2006 at følgende grupperinger
nedlægges på funktion 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter:
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•
•
•
•
•

003 Forskudsbeløb og ligningsprovenu
004 Afregning af kirkeskatterestancer
005 Inddrevne kirkeskatte restancer
008 Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter
010 Indgåede afskrevne kirkeskatter

Grupperingerne fremgik imidlertid fortsat af konteringsreglerne, hvilket derfor ændres.
Ad. 11. Ny lånebekendtgørelse
Afsnit 10.3 opdateres med seneste bekendtgørelse om kommunernes låntagning og
meddelelse af garantier m.v. (bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2006).
Ad. 12. Resterende ændringer
•
•

Indholdsfortegnelse til kap. 8 opdateres med afsnit 8.4 vedr. etablering af åbningsbalancen for 2007.
I afsnit 8.2.2 konsekvensrettes cifferangivelsen vedr. kategorisering af aktivet
fra ”2 cifre” til ”3 cifre”.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 3.5.1
Afsnit 3.5.3
Afsnit 3.5.4
Afsnit 3.8
Afsnit 4.5.1
Afsnit 4.5.3
Afsnit 4.6
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 8.0
Afsnit 8.2
Afsnit 10 indhold
Afsnit 10.3

Med venlig hilsen

Stig N. S. Wessman

side 1
side 2
side 1-2
side 3
side 4
side 8-9
side 7
side 12-13
side 10+18
side 1
side 7
side 1
side 1-9

pkt. 5
pkt. 6
pkt. 7+8
pkt. 9
pkt. 5
pkt. 6
pkt. 3
pkt. 9+10
pkt. 1+4
pkt. 12
pkt. 12
pkt. 11
pkt. 11

Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:

19. oktober 2007
Kommunaladm. kt.
2007-2544-118

Sagsbeh.:
Fil-navn:

SNW/MARA
Orienteringsskrivelse, 7. omgang

Orientering om 7. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer samt præciseringer m.v. i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”.

1. Feriepenge
2. Udloddede midler fra Forening til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og
regioner (FBS)
3. Servicejob
4. Fleksjob
5. Personlig assistance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse i erhverv og under efteruddannelse
6. Anden gæld
7. Levetider
8. Hjælpeskema til afskrivning og forrentning i budgetår/regnskabsår
9. Begravelser
10. Følgeudgifter ved anbringelse af barn
11. Finansieringsoversigt
12. Danmarks Miljøportal
13. Beboerindskud
14. Gebyr vedr. grundvandskortlægning
15. Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse
16. Hospiceophold
17. Flytteudgifter
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19. Grundskyld
20. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Ad. 1. Feriepenge
Det fremgår af orienteringsskrivelsen af 30. august 2007, pkt. 4, vedr. skyldige feriepenge, at der i forbindelse med åbningsbalancen for 2007 stilles krav om indregning af
en summarisk opgørelse af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen for 2007. Kravet
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blev ledsaget af tilladelse til, at der i 2007 kan ske en samlet omkostningsførelse på
funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger, såfremt kommunen ikke ønsker at registrere feriepengeomkostningen på de relevante funktioner.
Indenrigs- og sundhedsministeriet har efterfølgende erfaret, at bestemmelsen om indregningen af skyldige feriepenge i åbningsbalancen for kommunerne kan være forbundet med visse vanskeligheder. Det skyldes, at kommunerne af tekniske grunde er nødsaget til at udregne et skøn for feriepengeforpligtelsens værdi primo 2007 og dette angiveligt vil være behæftet med usikkerhed.
Som følge heraf og bestemmelsen i afsnit 7.1.3 om, at åbningsbalancen pr. 1. januar
2007 skal afgives til revisionen inden udgangen af november 2007, vil Indenrigs- og
Sundhedsministeriet være indforstået med, at indregningen af skyldige feriepenge i
såvel åbningsbalancen 2007 (primoværdi) og regnskab 2007 (ultimoværdi) bliver frivillig. Det skal bemærkes, at såfremt kommunerne vælger at registrere den skyldige feriepengeforpligtelse i åbningsbalancen for 2007 skal der også foretages en registrering
i regnskab 2007. Opmærksomheden henledes i den anledning på afsnit 7.2 g i Budgetog regnskabssystem for kommuner, hvoraf det fremgår, at årsregnskabet skal indeholde en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og evt. ændringer i forhold til tidligere
år.
Ad. 2. Udloddede midler fra FBS
På generalforsamlingen i FBS den 28. september 2007 blev det besluttet at a conto
udlodde 1,8 mia. kr. af den samlede formue på ca. 2,050 mia. kr. Beløbet kommer til
udbetaling i december 2007 og skal derfor optages i såvel åbningsbalance 2007 og
regnskab 2007.
Kommunens andel af de 1,8 mia. kr. optages som udgangspunkt direkte i åbningsbalancen og debiteres på funktion 9.28.15 Andre tilgodehavender med modpost på
9.75.99 Balancekonto.
Når beløbet kommer til udbetaling i december 2007, krediteres funktion 8.28.15 Andre
tilgodehavender og funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter debiteres. I det endelige
regnskab for 2007 er tilgodehavendet udlignet og kassebeholdningen forøget med det
udbetalte beløb.
Hvis kommunen pr. 19. oktober 2007 allerede har behandlet åbningsbalancen, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet være indforstået med, at evt. midler fra FBS ikke registreres i åbningsbalancen. I dette tilfælde optages beløbet direkte i balancen og funktion 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. debiteres med modpost på funktion 9.75.99
Balancekonto.
Der kan blive tale om en senere udlodning i 2008 af den resterende formue. Derved er
størrelsen heraf ikke kendt. Den mulige resterende udlodning skal ikke indgå i åbningsbalance 2007 eller regnskab 2007, da der er tale om en eventualrettighed.
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Ad. 3. Servicejob
Med virkning fra 1. januar 2007 blev det fastlagt, at selve lønudgiften til servicejob skal
konteres sammen med tilskuddet fra staten på funktion 5.68.96 Servicejob. Statstilskuddet konteres på en særskilt driftsgruppering 091. Baggrunden for konteringsreglen
har været et ønske om via det kommunale budget- og regnskabssystem automatisk at
kunne udtrække oplysninger om udgiftsniveauet vedr. kommunale servicejobordninger.
Imidlertid er Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet gjort opmærksom på, at det kan
medføre problemer, hvis kommunerne skal kontere selve lønudgiften til servicejob på
funktion 5.68.96 frem for som før 1. januar 2007 alene kontere tilskuddet på 5.68.96,
mens selve lønudgiften konteres på den funktion, hvor udgiften afholdes. Således indgår lønudgiften til servicejob i beregningerne på en række områder omfattet af frit valg.
Det vil i den forbindelse være uhensigtsmæssigt, såfremt kommunerne ved frit-valgs
beregninger skal huske at indregne lønudgifter til servicejob fra funktion 5.68.96 ved
beregninger på en lang række andre områder. På denne baggrund skal tilskuddet
fremover konteres på funktion 5.68.96, dranst 2, gruppering 004 Tilskud til servicejob i
kommuner, mens selve lønudgiften til servicejob konteres dér, hvor lønudgiften til personen i servicejob afholdes. Dette indebærer, at gruppering 091 Tilskud vedrørende
servicejob under dranst 1 nedlægges.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 4. Fleksjob
Under funktion 5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v. præciseres det under
gruppering 012, at personer i fleksjob kan få en mentorordning i henhold til ændringen
af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 74 a, jf. lov nr. 565 af 9. juni 2006.
Ad. 5. Personlig assistance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse i
erhverv og under efteruddannelse
Ordningen vedrørende personlig assistance til handicappede er pr. 1. juli 2007 blevet
udvidet til at omfatte personer med en psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 74 a i lovbekendtgørelse nr. 1074 af 7. september 2007. Derfor autoriseres under funktion 5.68.94
Pilotjobcentre en ny gruppering:
020 Personlig assistance til personer med psykisk funktionsnedsættelse i erhverv
og under efteruddannelse.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 6. Anden gæld
I forbindelse med oprettelsen af gruppering 112 og 113 under funktion 8.51.52 Anden
gæld, jf. orienteringsskrivelse af 8. juni 2007, blev gruppering 107 fejlagtigt ikke ændret. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag skal fremover konteres på gruppering 112
eller 113 og ikke modposteres på gruppering 107.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
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Ad. 7. Levetider
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet gjort bekendt med, at de i afsnit 8.2, side
4, og 8.4, side 2, nævnte maksimale levetider for ledninger og stikledninger under tekniske anlæg kun er gældende inden for vandforsynings- og spildevandsområdet.
Det skal endvidere bemærkes, at levetider for ledninger og stikledninger vedrørende
henholdsvis vand og varme ikke er ens. De i Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 8.2, side 4, og 8.4, side 2, nævnte maksimale levetider vedrører vand, mens
de maksimale levetider for ledninger og stikledninger vedrørende varme er 35-40 år.
På den baggrund indføres en skelnen mellem ledninger og stikledninger vedrørende
vand henholdsvis varme i de nævnte afsnit.
Der er tale om en præcisering, der ikke giver anledning til ændringer i kontoplanen.
Ad. 8. Hjælpeskema til afskrivning og forrentning i budgetår/regnskabsår
Det præciseres, at hjælpeskemaet i afsnit 9.8, side 2, også bør give mulighed for at
beregne afskrivninger og forrentninger i det første budgetår/regnskabsår. På den baggrund ændres hjælpeskemaet, så ingen af felterne i kolonnerne ”I årets budget/regnskab” og ”I andet budget-/regnskabsår” længere vil være skraveret.
Ad. 9. Begravelser
Det præciseres, at kommunale udgifter til begravelser i henhold til § 5, stk. 2, i lov om
begravelser og ligbrænding (Begravelsesloven) skal konteres på funktion 0.35.40 Kirkegårde. Her registreres i forvejen udgifter og indtægter vedrørende kirkegårde, krematorier og lignende. Der er ikke fundet anledning til at autorisere en gruppering til formålet.
Ad. 10. Følgeudgifter ved anbringelse af barn
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet gjort bekendt med, at der kan være tvivl
om, hvorvidt kontaktpersoner/personlige rådgivere i forbindelse med et barns anbringelse i fx familiepleje m.v. skal konteres på funktion 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (følgeudgift) eller på funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (selvstændig udgift). Her afhænger valget af funktion af,
om kontaktpersonen indgår som en del af anbringelsen, eller om det er en selvstændig
forebyggende foranstaltning. Såfremt det er en del af en anbringelses-foranstaltning,
skal det opgøres som følgeudgift under 5.28.20. Derved skal udgiften opfattes som en
del af udgiften til anbringelse.
Det er en præcisering, der ikke giver anledning til ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Ad. 11. Finansieringsoversigt
I note 1 til finansieringsoversigten i Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel
10.6, side 3, er det anført, at årets resultat antages at svare til ændringen i de likvide

5
aktiver på funktion 8.22.01-8.22.11. Dette er ikke korrekt, da ændringen i de likvide
aktiver fremkommer som årets resultat plus lånoptagelse minus afdrag på lån samt
plus/minus øvrige finansforskydninger. Derfor slettes note 1 i oversigten og ”Øvrige
finansforskydninger (fkt. 8.12-8.62)” ændres til ”Finansforskydninger m.v. (hkt. 8 ekskl.
fkt. 8.55.63-8.55.79).
Ad. 12. Danmarks Miljøportal
I 2008 skal den kommunale andel af finansieringen af partnerskabet om data i Danmarks Miljøportal (www.miljoeportal.dk) betales af hver enkelt kommune. Udgifterne
fordeles med 45% til kommunerne, 45% til staten og 10% til regionerne. I 2008 skal
kommunerne bidrage med 22,6 mio. kr., der udgør kommunalt bidrag til drift af portalarbejdet. Beløbet skal deles mellem kommunerne efter indbyggertal. Kommunens udgifter til portalen skal registreres på funktion 0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser,
tilsyn m.v.
Ad. 13. Beboerindskud
I konteringsreglerne til funktion 9.32.23 Udlån til beboerindskud fremgår det bl.a., at
nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender foretages ved at kreditere de relevante funktioner med anvendelse af art 0.6 og debitere funktion 8.22 og 8.23 ved anvendelse af art 0.9. Ved en fejl er der imidlertid blevet byttet om på debet og kredit i konteringsteksten, hvorfor dette ændres. Ydermere korrigeres konteringsteksten på funktion
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri gruppering 006 Beboerindskud i overensstemmelse hermed, således at det fremgår, at det er omkostninger og ikke udgifter til tab på
ydede beboerindskudslån, der skal konteres på grupperingen. Det skal endvidere bemærkes, at den omtalte nedskrivning i driftsregnskabet først er obligatorisk at registrere fra regnskab 2008, jf. orienteringsskrivelse af 14. juli 2006, mens nedskrivningen har
været obligatorisk at foretage direkte i balancen siden regnskab 2004, jf. orienteringsskrivelse af 18. december 2003.
Ad. 14. Gebyr vedr. grundvandskortlægning
Amterne har siden 1999 opkrævet et gebyr til kortlægning af grundvandet, udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet, drift af koordinationsfora og administration af gebyrordningen. Som følge af kommunalreformen er denne opgave nu delt
mellem staten og kommunerne. Staten skal nu gennemføre kortlægningen og kommunerne skal på baggrund heraf udarbejde indsatsplaner, drive koordinationsfora og opkræve gebyrer. I konsekvens heraf skal der opkræves gebyrer til dækning af henholdsvis statens og kommunernes udgifter forbundet hermed, jf. miljømålslovens § 35 og
vandforsyningslovens § 52c. Kommunerne skal opkræve både det statslige og det
kommunale gebyr og herefter afregne det statslige gebyr med Miljøministeriet. Gebyrer
opkræves hos vandværker og erhverv på baggrund af vandindvindingstilladelserne. Gebyrerne skal registreres på funktion 0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser,
tilsyn m.v. Statens andel af gebyret registreres på ny gruppering 115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning under funktion 8.51.52 Anden gæld.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
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Ad. 15. Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse
Ifølge § 99 i Lov nr. 369 af 1. maj 2006 om ændring af lov om social service, lov om
social pension og andre love er personkredsen for støtte- og kontaktpersonsordningen
udvidet. Den omfatter nu også stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse. Under funktion
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger autoriseres derfor en ny gruppering:
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99).
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for
stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse jf. § 99 i serviceloven.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 16. Hospiceophold
Det præciseres, at udgifter under funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter, gruppering
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospiceophold afholdes efter sundhedslovens § 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4, og § 79, stk. 2.
Ad. 17. Flytteudgifter
Efter lov nr. 1421 af 21. december 2005 tilføjes § 63 c til Almenboligloven, hvorefter der
kan ydes tilskud til dækning af flytteudgifter til lejere. Under funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri autoriseres derfor en ny gruppering:
008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere
Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter til
lejere, jf. § 63c i almenboligloven.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 18. Turisme
Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed og lign. er efter momslovens §
13, stk. 16, fritaget fra momspligten. Den gældende retstilstand er imidlertid, at turistkontorer og -bureauer kan vælge at være momspligtige af eventuelle vederlag for deres oplysnings- og informationsvirksomhed, jf. bl.a. Landsskatterettens afgørelse d. 15.
februar 2006 i SKM.2006.248.LSR. Hvis kommuner betaler for/giver turistkontorer tilskud til udførelse af turistinformationsopgaver, kan disse tilskud således både være
pålagt moms og være uden moms.
Turistkontorer kan endvidere have andre aktiviteter, som er momspligtige. Turistkontorer skal således betale moms ved evt. udlejning af cykler og lign., også selv om udlejningen sker som led i et arrangement med færdigpakkede cykelture.
For så vidt angår kommuners tilskud til turistudviklingsselskaber, erhvervsudviklingsselskaber og lign. vil det afhænge af de konkrete tilskudsvilkår, om tilskuddene er
momspligtige. Hvis der skal præsteres en konkret modydelse for tilskuddet, er tilskud-
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det momspligtigt. Tilskuddene kan altså både være momspligtige og momsfri. Hvis
betingelserne for tilskud til fx et udviklingsselskab går ud på, at det skal udføre en
nærmere bestemt opgave, er der normalt tale om almindelige momspligtige konsulentydelser. Der kan alene blive tale om momsfri tilskud, hvis det er en anden der yder tilskuddet, end den, der modtager den købte ydelse. Selskabet kan få vejledning hos
SKAT vedrørende evt. momspligt af tilskud.
På denne baggrund præciseres det, at kommunale tilskud til turismefremmende aktiviteter under funktion 6.48.62 Turisme registreres med art 4.9 Øvrige tjenesteydelser
m.v., hvis tilskuddene er momspligtige. Hvis der er tale om ikke-momspligtige tilskud
konteres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.
Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i kontoplanen, men er medtaget for at
præcisere, at tilskuddene under visse betingelser kan være momspligtige.
Ad. 19. Grundskyld
Under funktion 7.68.94 Grundskyld er gruppering 002 Tilskud vedrørende nedsat
grundskyld fejlagtigt ikke nævnt i kapitel 4.7. Det præciseres, at der under funktionen er
autoriseret to grupperinger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er bekendt med, at tilskuddet bortfalder d. 1.1.2008. Grupperingen vil derfor blive slettet, når regnskab 2007
er aflagt.
Ad. 20. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Som følge af vedtagelsen af den nye lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr. 564 af 6. juni 2007, oprettes en ny funktion:
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v.,
der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på
funktionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og
pædagoger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver der
ikke konteres under funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning, administration på fx uddannelsesinstitutionen og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af
tilbud i regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge
med særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for
disse andre typer af uddannelser m.v.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 3.0
Afsnit 3.3
Afsnit 3.8
Afsnit 3.5.4
Afsnit 3.5.9
Afsnit 4.0
Afsnit 4.3
Afsnit 4.4
Afsnit 4.5.4
Afsnit 4.5.8
Afsnit 4.5.9
Afsnit 4.6
Afsnit 4.7
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 8.1
Afsnit 8.2
Afsnit 8.4
Afsnit 9.8
Afsnit 10.6

side 1
side 1
side 3
side 2
side 1+2
side 6+7+9
side 7
side 3
side 6
side 7
side 5 + 7
side 5
side 11
side 12+13
side 4+10
side 1
side 4
side 2
side 2
side 3

pkt. 17
pkt. 20
pkt. 14
pkt. 15
pkt. 3+5
pkt. 9+12+13+14+17
pkt. 20
pkt. 16
pkt. 15
pkt. 4
pkt. 3+5
pkt. 18
pkt. 19
pkt. 6+14
pkt. 1+13
pkt. 1
pkt. 7
pkt. 7
pkt. 8
pkt. 11

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2007, bortset fra pkt. 3, 5, 6, 14,
15, 17 og 20, der træder i kraft fra regnskab 2008.
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MARA
Orienteringsskrivelse, 8. omgang

Orientering om 8. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer samt præciseringer m.v. i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”.
1. Parkering
2. Pilotjobcentres bonusbetaling til andre aktører
3. Løntilskud for ledige over 55 år
4. Feriepenge vedrørende personer, som har ret til løn under ferie
5. Forsyningsvirksomheder
6. Berigtigelser under sociale formål
7. Ventepenge til afskedigede tjenestemænd
8. Artsangivelse ved introduktionsprogram
9. Tandproteser ved ulykker
10. Tilbagebetaling af lån ydet til personer i revalidering
11. Øvrige udgifter til personer under integrationsloven
12. Udgifter i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110
13. Hensatte forpligtelser
14. Rettelse i funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v.
15. Henvisning ved førtidspension
16. Bidrag til staten for elever med svære handicap

Ad. 1. Parkering
I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 anføres det, at der er enighed mellem KL
og regeringen om at præcisere, at indførelsen af parkeringszoner, udvidelse af eksisterende parkeringszoner, højere takster m.v. alene kan ske af færdselsmæssige og ikke
af fiskale hensyn. Det nødvendiggør en særskilt registrering af indtægter og omkostninger forbundet hermed.
I dag konteres udgifter og indtægter i forbindelse med parkeringskontrol på funktion
2.22.01 Fælles formål under hovedkonto 2, Transport og Infrastruktur. I sagens natur
er det derfor ikke muligt, at udskille og opgøre indtægter og udgifter fra parkeringskontrol.
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På baggrund af drøftelse i Budget- og regnskabsudvalget er der enighed om at autorisere følgende funktion til registrering af indtægter og udgifter vedr. parkering:
2.22.07 Parkering
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter.
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter
Ved kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger forstås beløbet, som bilisterne
betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads.
Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne betaler
for at have holdt ulovligt eller for ikke at have købt en parkeringsbillet.
Opmærksomheden skal i den anledning henledes på § 4 i bekendtgørelse nr. 972 af
17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol, hvor det fremgår: ” [at] indtægter fra
parkeringskontrol, som udføres af kommunalbestyrelsen fordeles efter nærmere bestemmelser mellem staten og den kommune, der udfører kontrollen”.
Opkrævede indtægter fra parkeringsafgifter (såvel den kommunale som statslige andel) registreres ved at kreditere gruppering 092 på funktion 2.22.07 Parkering med
modpost på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender. Den statslige andel registreres
ved at debitere gruppering 092 på funktion 2.22.07 med modpost på 8.48.49 Staten.
Indbetalte parkeringsafgifter krediteres funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender med
modpost på de likvide aktiver. Afregningen til staten foretages ved at debitere funktion
8.48.49 Staten med modpost på de likvide aktiver.
Det skal bemærkes, at evt. tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter skal registreres
ved at debitere funktion 2.22.07 Parkering grp. 092 ved brug af art 0.6 med modpost på
funktion 8.28.15 med art 0.9. Ligeledes registreres tabet på funktion 9.28.15 med modpost på balancekonto 9.75.99.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 2. Pilotjobcentres bonusbetaling til andre aktører
Når et jobcenter anvender andre aktører, jf. §§ 26-32 i lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, består betalingen til den pågældende aktør dels af
en betaling til drift og dels af en bonusbetaling, som først kommer til udbetaling, hvis
den ledige kommer i arbejde. Staten i jobcentrene skal i den forbindelse tilsagnsregistrere bonusbetalingerne, således at der er afsat penge hertil.
Kommunale pilotjobcentre, der afholder udgifter til forventede bonusudgifter til andre
aktører, er ikke omfattet af de statslige regler om tilsagnsregistrering. Pilotjobcentrene
afholder derfor alene udgifter til faktiske bonusudbetalinger indenfor finansåret.
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Da staten i jobcentrene og de kommunale pilotjobcentre således har to forskellige måder at registrere bonus til andre aktører på, er det ikke muligt at sammenligne udgifterne hertil. Samtidig kan det give problemer i relation til muligheden for at videreføre et
mindreforbrug til næste finansår. Der er en grænse for videreførsel på 5 procent af den
samlede aktiveringsramme. Er mindreforbruget større end 5 procent, bortfalder det
beløb, der ligger over 5 procent. Da pilotjobcentrene på baggrund af ovenstående kan
ende med at stå med et tilsyneladende større mindreforbrug end staten i jobcentrene,
kan der være en del af deres bevilling for indeværende år, der bortfalder, selvom pengene egentlig skal bruges til bonusbetalinger.
På denne baggrund autoriseres to nye grupperinger i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”:
Under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre autoriseres grupperingen:
003 Bonusbetaling til andre aktører
Under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser autoriseres grupperingen:
002 Bonusbetaling vedr. pilotjobcentre
Fremgangsmåden for kontering er følgende:
1. Registrering af et tilsagn om bonus foregår ved at debitere den nye gruppering 003
Bonusbetaling til andre aktører under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre ved brug af art
0.6. Samtidig krediteres den nye gruppering 002 Bonusbetaling vedr. pilotjobcentre under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9.
2. Ved udbetaling af bonus skal den nye gruppering 003 Bonusbetaling til andre aktører under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre debiteres, og samtidig skal de likvide aktiver
krediteres med det aktuelle beløb.
3. En nedskrivning af tilsagnsforpligtelsen finder sted ved at kreditere gruppering 003
Bonusbetaling til andre aktører under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre ved brug af art 0.8
og
samtidig
debitere gruppering
002
Bonusbetaling
vedr.
pilotjobcentre under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9. Årsagen til, at der skal
foretages en nedskrivning af tilsagnsforpligtelsen, er, at udbetalingen af bonus i sagens
natur mindsker de hensatte forpligtelser vedr. bonusbetaling.
Tidligere har gruppering 005 Udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige indeholdt
samtlige omkostninger i relation til andre aktører, men da bonusbetalinger nu udskilles
på gruppering 003 Bonusbetaling til andre aktører, præciseres det i beskrivelsen under
gruppering 005, at det kun er driftsomkostninger, der skal konteres her.
Ad. 3. Løntilskud for ledige over 55 år
Pr. 1. januar 2008 træder en ny ordning i kraft under pilotjobcentrene for ledige over 55
år ved løntilskudsansættelse i private virksomheder, jf. §§ 67a - 67c i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund autoriseres en ny gruppering under funktion
5.68.94 Pilotjobcentre:
106 Løntilskud - ledige over 55 år i private virksomheder
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Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til løntilskud for ledige over 55 år ved løntilskudsansættelse i private virksomheder.
Ad. 4. Feriepenge vedrørende personer, som har ret til løn under ferie
Det præciseres, at kommunens feriepengeforpligtelse vedr. personale med ret til løn
under ferie kan komme til udbetaling på tre måder:
1.

Som løn under afholdelse af ferie.

2.

Som godtgørelse for ikke-afholdte særlige feriedage, der udgør 2,5 procent af
lønnen i optjeningsåret.

3.

Hvis medarbejderen ikke afholder ferie får vedkommende ikke udbetalt feriepenge, men normal løn. Feriepengeforpligtelsen bortfalder dog ikke for kommunen, da de feriepenge, der ikke er kommet til udbetaling til medarbejderen,
skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Er der personale, der vælger
ikke at afholde al ferie i indeværende ferieår, kan ferien aftales overført til
næste ferieår. Hvis dette ikke er sket skal værdien af ikke-udbetalt løn under
ferie indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. I dette tilfælde indebærer indbetalingen til Arbejdsmarkedets Feriefond ikke en omkostning, men blot at feriepengeforpligtelsen nedbringes, hvilket medfører, at udbetalingen skal neutraliseres som beskrevet under funktion 9.52.55 Skyldige feriepenge.

Med ”feriepengeudbetaling” menes altså ikke blot løn under ferie, men en af ovenstående tre typer af udbetaling, hvilket præciseres i beskrivelsen under funktion 9.52.55.
Registreringen foregår som beskrevet under funktionen.
Ad. 5. Forsyningsvirksomheder
Under beskrivelsen af eksempler på art 2.3 i afsnit 2.5 side 8 ændres ”Forsyningsvirksomheders køb af energi med henblik på videresalg” til ”Forsyningsvirksomheders køb
af energi m.v. med henblik på videresalg.” Derved inddrages også køb af eksempelvis
vand, da hensigten med art 2.3 også er at omfatte sådanne køb.
Ad. 6. Berigtigelser under sociale formål
Da kontanthjælpsfunktionen blev opsplittet blev der fejlagtigt ikke autoriseret en gruppering for berigtigelser under funktion 5.57.72 Sociale formål, dranst 2. På denne baggrund autoriseres en ny gruppering under dranst 2:
003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)
Ad. 7. Ventepenge til afskedigede tjenestemænd
Det præciseres, at ventepenge til tjenestemænd, der afskediges, skal konteres på den
relevante funktion, dvs. på den funktion, hvor tjenestemanden sidst var ansat og altså
ikke på funktion 6.52.72 Tjenestemandspension. Dette følger af, at ventepenge ikke
indgår i den beregnede pensionsomkostning på 20,3 pct. af den pensionsgivende løn,
som de relevante funktioner belastes med vedr. tjenestemandspensioner. Dette følger
af, at ventepenge ikke er noget, der løbende optjenes ligesom tjenestemandspension.
Der er tale om en rettighed, der opstår ved afskedigelse.
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Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”.
Ad. 8. Artsangivelse ved introduktionsprogram
Det præciseres, at der ved kontering på funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v.
skal benyttes art 5.2 Overførsler til personer. Derved skabes overensstemmelse med
funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, hvor det er angivet, at art 5.2
benyttes. Artsangivelsen kan mindske risikoen for, at ens udgiftstyper konteres med
forskellige arter.
Ad. 9. Tandproteser ved ulykker
Det præciseres, at udgifter til tandproteser ved ulykkesbetingede skader på tænder,
mund eller kæber, jf. sundhedslovens § 135 indtil videre konteres på en ikkeautoriseret gruppering under funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje.
Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i kontoplanen.
Ad. 10. Tilbagebetaling af lån ydet til personer i revalidering
Det præciseres, at tilbagebetaling af lån ydet til personer i revalidering efter § 65 i lov
om aktiv socialpolitik med 65 pct. statsrefusion konteres under gruppering 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion under funktion 5.58.80 Revalidering. Tilsvarende er gruppering 006 tilskud til selvstændig virksomhed med 65 pct. refusion autoriseret som udgiftskonto ved lån.
På denne baggrund tilføjes § 65 i overskriften til gruppering 092.
I den autoriserede kontoplan funktion 5.58.80, gruppering 092 er fejlagtigt angivet §§
91 og 93 i lov om aktiv socialpolitik, hvor der skulle have stået §§ 93 og 94 i lov om
aktiv socialpolitik. Det rettes.
Ad. 11. Øvrige udgifter til personer under integrationsloven
Da 6. omgang rettelsessider blev indført med orienteringsskrivelse af 30. august 2007
blev der under funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. ikke autoriseret en gruppering, hvor kommunerne kan kontere de udgifter til personer under integrationsloven,
som ikke er forbundet med tilbud i introduktionsprogrammet. På den baggrund autoriseres en ny gruppering:
014 Øvrige udgifter til personer under integrationsloven
På grupperingen registreres udgifter til boligplacering efter integrationslovens kapitel
3 samt eventuelle øvrige udgifter for personer under integrationsloven, som ikke vedrører introduktionsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4.
Ad. 12. Udgifter i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107110
Det præciseres, at udgifter efter servicelovens § 83 og til hjemmesygepleje efter sundhedslovens kapitel 38, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110, skal registreres henholdsvis på funktionerne 5.38.42 Botilbud for
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personer med særlige sociale problemer, 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere,
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold og 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold. I
indledningen til funktion 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede er der
derfor indsat en generel henvisning. De tilsvarende henvisninger under de enkelte
grupperinger er derved blevet overflødige og er derfor slettet. Under funktion 5.32.33,
gruppering 003 og under funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52 er der sket
tilsvarende tilretninger.
Under funktion 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, gruppering
004 Hjemmesygepleje henvises til ”lov om hjemmesygeplejerskeordninger”. Denne er
blevet indarbejdet i sundhedslovens kapitel 38. På grupperingen konteres også indtægter og udgifter til private leverandører af hjemmesygepleje.
Der er foretaget en opdateret paragraf-henvisning under funktion 5.32.32, gruppering
011, da der fejlagtigt var henvist til servicelovens § 92 i stedet for § 93. Også paragrafhenvisningen under funktion 5.57.77 Boligsikring er opdateret, idet henvisningen til §
77 i lov om social service er ændret til § 96.
Ad. 13. Hensatte forpligtelser
På side 15 i orienteringsskrivelsen af 14. juli 2006 og punkt 13 i orienteringsskrivelsen
af 19. oktober 2007 er det nævnt, at hensatte forpligtelser og hensættelser til tab på
tilgodehavender i regnskab 2007 er frivilligt at registrere, mens det i regnskab 2008 er
obligatorisk. Det præciseres, at det fra regnskab 2008 er obligatorisk at registrere disse
forhold. Konteringsreglerne under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser og 9.72.90
Hensatte forpligtelser bringes i overensstemmelse hermed.
Ad. 14. Rettelse i funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v.
I forbindelse med oprettelsen af funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v., jf. orienteringsskrivelse af 30. august 2007, blev der fejlagtigt skrevet ”aktivering” i stedet for ”tilbud” i kapitel 3.5.5 og kapitel 4.5.5. Dette ændres, så der fremover står ”tilbud”.
Ad. 15. Henvisning ved førtidspension
Under funktion 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion og funktion 5.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion henvises til "lov om social pension, jf. bekendtgørelse
nr. 615 af 26. juni 2001". Denne er forældet. Der skal i stedet henvises til ”§ 67 i Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007)”.
Ad. 16. Bidrag til staten for elever med svære handicap
På funktion 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 autoriseres følgende gruppering:
002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler
og efterskoler
Oprettelsen sker med henblik på at skabe en parallelitet i forhold til de øvrige statslige
bidrag for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v., hvortil der allerede
er autoriseret grupperinger på funktionen.
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Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:

21. januar 2008
Analysekontoret

Sagsbeh.:
Fil-navn:

MARA
Orienteringsskrivelse, 9. omgang

Orientering om 9. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om ændringer af positivlisten for momsrefusion samt forskellige
ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Ændring af positivlisten for momsrefusion
I henhold til bekendtgørelse nr. 1602 af 21. december 2007 om ændring af momsbekendtgørelsen tilføjes følgende punkter positivlisten med ikrafttrædelsesdato den 12.
januar 2008 og virkning fra 1. januar 2008:
Funktion 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede med art 4.0 gældende for:
Gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerstedkode 2 (momsdelsprocent er 30 pct. for dranst 1)

og

lønsumsan-

Gruppering 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (momsandelsprocent er 25 pct. for dranst 1)
Funktion 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede med art 4.0 gældende for:
Gruppering 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med
betydelig nedsat funktionsevne, ejerstedkode 2 (momsandelsprocent er 10 pct.
for dranst 1)
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit 2.6
Afsnit 10 indhold
Afsnit 10.4

side 1+3+5+9+10
side 1
side 6-9
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Forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”
1.
2.
3.
4.
5.

Artsangivelse ved introduktionsprogram
Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud
Kontering af tjenestemandspensioner for ’den lukkede lærergruppe’
Rettelse i afsnit om indsendelse af specifikationer
Ændret henvisning til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
6. Kontering af udgifter vedr. dagcentre
7. Rettelser i kapitel 3
8. Mentorfunktion for revalidender

Ad. 1. Artsangivelse ved introduktionsprogram
I punkt 8 i orienteringsskrivelse af 19. december 2007 blev det præciseret, at der under
funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. skal benyttes art 5.2. Det var dog en fejlagtig angivelse, da funktionen er optaget på positivlisten for momsrefusion.
Det præciseres i stedet, at ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med driftsoverenskomst benyttes de respektive arter efter
udgifternes beskaffenhed. Ved betalinger til private/selvejende institutioner uden
momsregistrering benyttes art 5.9. Ved betalinger til private/selvejende institutioner
med momsregistrering benyttes art 4.9.
Ad. 2. Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud
Efter § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen ikke efter 1. januar 2008
modtage refusion af udgifter til kontant- og starthjælp, når tilbud ikke er givet i overensstemmelse med reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen mister således refusionen for udgifter til kontant- og starthjælp for de perioder, hvor
reglerne om tilbuddets længde og tidspunktet for, hvornår den ledige skal være påbegyndt tilbud, ikke er opfyldt.
Kommunernes pligt til at give tilbud efter kapitel 17 indebærer dels, at tilbuddene skal
gives og kunne påbegyndes inden for en given frist, og dels at tilbud skal have en vis
længde. Det afgørende for at bevare refusionen er, om kommunen har efterlevet sine
forpligtelser til at give tilbud efter kapitel 17, fx at tilbud skal være afgivet således, at det
kan påbegyndes inden for den i loven fastsatte frist. Hvis kommunen fx giver tilbud en
måned for sent, mister kommunen således refusionen for den hjælp, der er udbetalt i
den pågældende måned.
På den baggrund autoriseres en ny gruppering under funktion 5.57.73 Kontanthjælp:
002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk.
2, i lov om aktiv socialpolitik)

3
Ad. 3. Kontering af tjenestemandspension til ’den lukkede lærergruppe’
’Den lukkede lærergruppe’ er skolelærere ansat på tjenestemandsvilkår. Pensionsforpligtelsen ligger som udgangspunkt hos staten, undtagen hvis den pågældende lærer
er afskediget pga. arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed, og vedkommendes tjenestemandsansættelse er sket før 1. april 1992, jf. § 12, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr.
679 af 17. september 1998. I dette tilfælde anviser staten pensionsudbetalingerne,
men opkræver efterfølgende betalinger fra kommunen for pensionsudbetalingerne,
indtil den pågældende person er fyldt 63,5 år.
Med orienteringsskrivelse af 28. februar 2007, punkt 4, blev udbetaling af tjenestemandspensioner samlet centralt på funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner med
brug af art 5.1. Det præciseres, at betalinger til staten for tjenestemandspensioner til
lærere i ’den lukkede lærergruppe’ konteres på funktion 6.52.72, men med brug af art
4.6 Betalinger til staten.
Ad. 4. Rettelse i afsnit om indsendelse af specifikationer
Ved oprettelsen af separate budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner
blev en sætning vedrørende indsendelse af specifikationer til somatiske sygehuse og
psykiatriske afdelinger stående i afsnit 7.5 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Sætningen er irrelevant efter kommunalreformen og slettes.
Ad. 5. Ændret henvisning til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Med virkning fra 31. december 2007 trådte bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december
2003 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. ud af kraft. På den
baggrund ændres henvisningen i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” flere
steder i kapitel 5, 6 og 7 til ”bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006”.
Ligeledes er ”Indenrigs- og Sundhedsministeriet” ændret til ”Velfærdsministeriet” som
konsekvens af ressortfordelingen efter folketingsvalget.
Ad. 6. Kontering af udgifter vedr. dagcentre
Under punkt 12 i orienteringsskrivelse af 19. december 2007 blev der foretaget en
række tilretninger under bl.a. funktion 5.32.32, men en enkelt rettelse kom ikke med.
Under den indledende beskrivelse af funktion 5.32.32 slettes ”dagcentre” som eksempel.
Det præciseres i den forbindelse, at udgifter til dagcentre konteres på funktion 5.32.33
Forebyggende indsats for ældre og handicappede, gruppering 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til personer med betydelig nedsat funktionsevne, hvis det er et dagcenter med visitation, jf. §§ 84-85 i lov om social service. Er der tale om et dagcenter
uden visitation, konteres udgifterne på funktion 5.32.33, gruppering 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, jf. § 79 i lov om social service. I tilfælde af
at et dagcenter leverer ydelser til personer med visitation og personer uden visitation,
og udgifterne ikke objektivt kan adskilles, konteres udgifterne på den gruppering, hvor
ydelserne i overvejende grad henhører.

4
Ad. 7. Rettelser i kapitel 3
Velfærdsministeriet er blevet opmærksomt på, at der mellem kapitel 3 og kapitel 4 ikke
er fuld overensstemmelse mellem grupperingsoverskrifterne på funktion 5.32.35. Derfor indsættes ”serviceloven” i overskrifterne på funktion 5.32.35 i kapitel 3.
Ad. 8. Mentorfunktion for revalidender
Det præciseres, at udgifter til mentorfunktion efter § 101 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats til personer omfattet af § 2, stk. 4-5, konteres på funktion 5.58.80 Revalidering,
gruppering 003.
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Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
17. marts 2008
Kontor:
Administrationspolitisk kt.
J.nr.:
2008-2544-128
Sagsbeh.: MARA / SNW
Fil-navn:
Orienteringsskrivelse, 10. omgang

Orientering om 10. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer samt præciseringer m.v. i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”.
1.
2.
3.
4.

Præciseringer vedr. funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Præcisering under funktion 4.40.31 Tjenestemandspensioner
Registrering af tilgodehavende i form af lån til betaling af ejendomsskatter
Tjenestemandspension for kommunale skattemedarbejdere overgået til staten
5. Koordinator til unge
6. Præcisering vedr. grundkapital til ældreboliger
7. Aktuarmæssig op- eller nedskrivning af pensionsforpligtelse for tjenestemænd
8. Tilskud til madordninger på dagtilbudsområdet
9. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5
10. Vedr. specifikationer til regnskab 2007
11. Rettelser

Ad. 1. Præciseringer vedr. funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Det præciseres i konteringsreglerne, at lønudgifter til det centrale administrative personale for følgende områder altid skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
•
•
•
•

Administration af kultur- og fritidsområdet
Administration af tandplejeområdet
Udgifter til pladsanvisning
Udgifter vedr. tilsyn af plejefamilier

For så vidt angår fællesudgifter til it, dvs. til it-strategi og planlægning, it-anskaffelser og
implementering samt it-drift og support anføres, at disse ligeledes skal registreres på
funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
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Ad. 2. Præcisering under funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner
Under beskrivelsen af funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner er der fejlagtigt byttet
om på kreditering og debitering. Det præciseres, at i omkostningsregnskabet for forsikrede kommuner krediteres funktionen med nettoudbetalingen og funktion 6.72.90 Hensatte forpligtelser debiteres.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2007.
I omkostningsregnskabet er løbende pensionsudbetalinger for ikke-forsikrede kommuner ikke en omkostning, men blot et udtryk for at pensionsforpligtelsen nedbringes. Det
præciseres, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere funktionen med brug af art
0.3 og ikke art 0.6.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 3. Registrering af tilgodehavende i form af lån til betaling af ejendomsskatter
Da et større antal kommuner ikke har registreret tilgodehavende beløb for lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2003, præciseres
det, at kommunens tilgodehavende for lån til betaling af ejendomsskatter (indefrosne
ejendomsskatter) skal konteres på funktion 9.32.25, gruppering 002.
Ad. 4. Tjenestemandspension for kommunale skattemedarbejdere overgået til
staten
Efter bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006 deles udgifter til tjenestemandspensioner, der udbetales af staten til tjenestemænd, der overgår til staten i medfør af skatteforvaltningsloven eller lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, mellem
den nye og den hidtidige pensionsmyndighed i forhold til tjenestemandens optjente
pensionsalder under henholdsvis den nye og den hidtidige myndighed.
Det præciseres, at fremgangsmåden for kontering af betalinger til staten for udbetaling
af tjenestemandspensioner - som beskrevet i orienteringsskrivelse af 21. januar 2008,
punkt 3 - også er gældende for skattemedarbejdere, der overgår fra kommune til stat
som følge af kommunalreformen.
Det vil sige, at betalingerne til staten for udbetaling af tjenestemandspensioner konteres på 6.52.72 Tjenestemandspensioner med brug af art 4.6 Betalinger til staten.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 5. Koordinator til unge
Efter vedtagelsen af lov nr. 181 af 29. maj 2007 om ændring af lov om social service
har der vist sig et behov for at registrere udgifter efter servicelovens § 54 a, der omhandler en koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a.
Det præciseres, at udgifter efter servicelovens § 54 a konteres under funktion 5.28.21,
gruppering 013 sammen med udgifter efter § 54.
Ad. 6. Præcisering vedr. grundkapital til ældreboliger
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Under funktion 9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v., gruppering 002 præciseres
det, at disse ældreboliger, der opføres med indskud fra kommunen, forudsættes at
skulle overgå til en selvejende almen boliginstitution, jf. § 121 i lov om almene boliger.
Der er desuden foretaget en konsekvensrettelse under funktion 8.32.24 Indskud i
Landsbyggefonden m.v., gruppering 002.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 7. Aktuarmæssig op- eller nedskrivning af pensionsforpligtelse for tjenestemænd
Ændring som følge af forventet ændret dødelighed, afgangsalder, afskedigelse m.v.
blandt erhvervsaktive, fraflyttede og pensionerede tjenestemænd er under funktion
9.72.90 Hensatte forpligtelser nævnt som punkt b over mulige ændringer i pensionsforpligtelsen. Det registreres ved, at den bogførte værdi på funktion 9.72.90 Hensatte forpligtelser op- eller nedskrives efter den aktuarmæssige opgørelse af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, således at der er overensstemmelse mellem den bogførte
værdi på funktionen og den aktuarmæssigt opgjorte forpligtelse. Op- eller nedskrivningen foretages med modpost på balancen. Der foretages således ingen fordeling tilbage
på omkostningsstederne af den korrigerede opgørelse af omkostningerne på baggrund
af den aktuarmæssigt beregnede hensatte pensionsforpligtelse på funktionen.
Fremgangsmåden præciseres under funktion 9.72.90.
Ad 8. Tilskud til madordninger på dagtilbudsområdet
I henhold til dagtilbudslovens § 17, stk. 1 og 3, kan kommunalbestyrelsen beslutte at
give mulighed for forældrebetalte madordninger i dagtilbud og samtidig fastsætte de
overordnede rammer for sådanne ordninger. Loven giver endvidere, jf. § 17, stk. 6,
adgang til, at kommunerne kan give tilskud til madordningerne. Idet tilskuddet gives
under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, kan dette opfattes som et fripladstilskud.
På de autoriserede grupperinger for tilskud til friplads på de forskellige funktioner under
hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til børn og unge registreres følgelig også kommunens
eventuelle tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i madordninger under hensyn til
forældrenes økonomiske forhold.
Det skal bemærkes, at alle øvrige registreringer af indtægter og udgifter angående ordningen, herunder kortsigtede mellemværender mellem kommunen og brugerne af
madordningen, skal registreres på funktion 8.52 59 Mellemregningskonto.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 9. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5
Ifølge Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683
af 20. juni 2007), skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i § 1 nævnte
kommunale tilbud. De nævnte kommunale tilbud skal hvile i sig selv, så et over- eller
underskud skal indregnes i taksterne senest to år efter. Takstberegningen skal ske
med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på
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hovedkonto 6. Det betyder, at nettodriftsudgifterne for institutioner på hovedkonto 5
utilsigtet mindskes, da ledelses- og administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 via
taksterne indgår som indtægter på hovedkonto 5. Da institutionerne skal hvile i sig selv,
skal der ved aflæggelse af budget og regnskab foretages en overførsel af ledelses- og
administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5.
Velfærdsministeriet har modtaget en række henvendelser om, hvordan denne overførsel af administrationsomkostninger skal foretages. På den baggrund præciseres det, at
hovedkonto 6 kan krediteres med art 9.7, interne indtægter, svarende til de i taksterne
indregnede administrative omkostninger, mens den pågældende institution på hovedkonto 5 debiteres med art 9.4, overførte tjenesteydelser. Alternativt kan hovedart 0
benyttes eller +/- posteringer med brug af andre arter end hovedart 9.
Imidlertid skal Velfærdsministeriet gøre opmærksom på, at art 4.0 ikke må benyttes for
de funktioner, der er optaget på positivlisten, herunder de sociale institutioner. Det
skyldes, at kommunen herved vil opnå en uretmæssig momsrefusion via positivlisten.
Velfærdsministeriet er bekendt med, at der kan være problemer knyttet til sammenhængen mellem omkostningsbestemte takster på det sociale område og budget- og
regnskabssystemet. Det vil blive drøftet i Budget- og regnskabsudvalget med henblik
på at udarbejde en fremtidig løsningsmodel.
Ad. 10 Vedr. specifikationer til regnskab 2007
Velfærdsministeriet skal hermed oplyse følgende i relation til afgivelsen af specifikationer til regnskabet til Danmarks Statistik, jf. afsnit 7.2.2.2.a i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
Fra og med regnskab 2007 skal navnet på institutionerne for følgende områder, der i
forvejen er registeret i de kommunale økonomisystemer, videregives til Danmarks Statistik:
•
•
•
•
•
•
•

Folkeskoler
Skolefritidsordninger
Kommunale specialskoler
Vuggestuer
Børnehaver
Integrerede daginstitutioner
Fritidshjem

Navnet på institutionerne skal oplyses i forbindelse med den obligatoriske afsendelse
af regnskabsspecifikationer på omkostningssted til Danmarks Statistik.
Det kan oplyses, at Velfærdsministeriet har været i kontakt med KMD, Fujitsu samt
Edb-gruppen som er leverandører af kommunale økonomisystemer. Alle har oplyst, at
der ikke vil være tekniske problemer forbundet med overførslen af pågældende institutioners navne til Danmarks Statistik.
For en god ordens skyld skal det præciseres, at kommunerne er forpligtede til sikre, at
institutionsnavnene inden afgivelsen til Danmarks Statistik er kontrollerede og opdaterede.
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Ad. 11. Rettelser
Da reglerne for registrering af varelagre i balancen blev beskrevet under funktion
9.65.86 blev der fejlagtigt ikke konsekvensrettet under funktion 8.65.86. Funktionen
ændres, så den bliver i overensstemmelse med beskrivelsen under 9.65.86.
Med virkning fra 1. oktober 2007 trådte dagtilbudsloven i kraft. Hjemmelshenvisningerne i såvel kontoplan som konteringsregler i relation til de forskellige funktioner og grupperinger under hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til børn og unge rettes i overensstemmelser hermed.
Under funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 016 er der i afsnit 3.5.9
fejlagtigt henvist til § 32, stk. 2, og i afsnit 4.5.9 henvist til § 32, stk. 1, nr. 3. Den rigtige
henvisning er § 32, stk. 1.
Under samme funktion, gruppering 018 henvises der i konteringsreglerne fejlagtigt til
funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v., gruppering 002. Efter funktion 5.46.60 med
orienteringsskrivelse af 30. august 2007 blev ændret, skal der henvises til gruppering
013.
Under funktion 5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år er der fejlagtigt skrevet servicejob i stedet for seniorjob, hvilket rettes.
Under funktion 5.32.37 rettes overskriften til ”Løn og plejevederlag til pasning af døende (servicelovens §§ 118-119)”.
I beskrivelsen af gruppering 001 under funktion 5.57.77 Boligsikring ændres §henvisningen fra § 77 til § 96.
I beskrivelsen af funktion 5.32.32, gruppering 011 er § 92 ændret til § 93.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:

Afsnit 3.5.1
Afsnit 3.5.2
Afsnit 3.5.3
Afsnit 3.5.9
Afsnit 3.8
Afsnit 4.3
Afsnit 4.4
Afsnit 4.5.0
Afsnit 4.5.1
Afsnit 4.5.2
Afsnit 4.5.3
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.9
Afsnit 4.6
Afsnit 4.7
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9

Side 1-2
side 1
side 2
side 3
side 1+5
Side 7+9
Side 2
side 1
Side 2-5
Side 1+5
side 4+9
side 16
side 7+10+11
Side 3+7
side 1
side 5+18
side 5+21+22

pkt. 11
pkt. 5
pkt. 11
pkt. 11
pkt. 6+11
pkt. 1
pkt. 1
pkt. 9
pkt. 8+11
pkt. 1+5
pkt. 11
pkt. 11
pkt. 11
pkt. 1+2
pkt. 6+11
pkt. 2+6+7
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Afsnit 7.2

Side 13-14

pkt. 10

Ændringerne træder i kraft fra regnskab 2008. Ændringer anført under pkt. 2, afsnit 1
samt pkt. 10, gælder dog fra regnskab 2007.

Med venlig hilsen
Magnus Rønning-Andersson / Stig N.S. Wessman

Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:

8. oktober 2008
Administrationspolitisk kontor

Sagsbeh.: SNW / SWH
Fil-navn:
Orienteringsskrivelse, 11. omgang

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Generelt
1. Elektronisk indsendelse af budgetter og regnskaber til Velfærdsministeriet
2. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” offentliggøres i elektronisk Lovtidende
Hovedkonto 2:
3. Ny gruppering 005 på funktion 2.22.07 Parkering til registrering af tab i forbindelse med indtægter fra parkeringsafgifter
Hovedkonto 4:
4. Præcisering vedrørende funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
5. Oprettelse af ny funktion 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut
m.v.
Hovedkonto 5:
6. Præcisering af hjemmelshenvisning under hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til børn
og unge
7. Bortfald af grupperinger i forbindelse med afskaffelse af betaling for særlig service i botilbud mv.
8. Nye grupperinger på 5.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede
9. Oprettelse af autoriseret gruppering under dranst 2 på funktion 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
10. Ændring af gruppering 014 Øvrige udgifter under funktion 5.46.60 Integrationsprogram m.v.
11. Ny gruppering 016 vedr. hjemmetræning på funktion 5.57.72 Sociale formål
12. Ydelsesregistrant på funktion 5.58.80 Revalidering
13. Præcisering af reglerne for funktionerne 5.68.93 Jobcentre og 5.68.94 Pilotjobcentre
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Hovedkonto 6:
14. Præcisering vedr. art 0.3 og 0.6
15. Ny gruppering 002 på funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner
Hovedkonto 7, 8 og 9:
16. Oprettelse af ny gruppering 007 Tilskud fra kvalitetsfond på funktion 7.62.86
Særlige tilskud
17. Likvide aktiver
18. Præcisering af reglerne omkring kommunale ejerandele i trafikselskaber.
Øvrigt:
19. Øvrige rettelser

Ad 1. Elektronisk indsendelse af budgetter og regnskaber til Velfærdsministeriet
Det fremgår af oversigten over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen i kapitel
5 i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner, at bevillingsoversigt, investeringsoversigt, takstoversigt og budgetbemærkninger skal indsendes til Velfærdsministeriet
senest 5. januar. Endvidere fremgår det af oversigten over tidsfrister i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen mv. i kapitel 7, at kommunens regnskab skal indsendes til Velfærdsministeriet inden 1. juni. Som led i den digitale forvaltning skal disse indberetninger fremover udelukkende fremsendes til Velfærdsministeriet i elektronisk form.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 2. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” offentliggøres i elektronisk
Lovtidende
Der er lavet en række sproglige ændringer gennem flere afsnit bl.a. som følge af, at
”Budget- og regnskabssystem for kommuner” er indarbejdet som bilag 1 til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.. Dette har været
nødvendigt, da alle ministerielle bekendtgørelser, herunder budget- og regnskabssystemet, fra 1. januar 2008 skal offentliggøres i Lovtidende. Ved fremtidige ændringer
af ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” vil der derfor blive udarbejdet en ny
budget- og regnskabsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen kan findes i Retsinformation
på www.retsinfo.dk.
”Budget- og regnskabssystem for kommuner” vil imidlertid fortsat også være tilgængelig på Velfærdsministeriets særlige hjemmeside vedrørende kommuner og regioner,
der indtil videre kan findes på www.im.dk. Denne hjemmeside indeholder flere services
end Retsinformation. Her findes bl.a. alle orienteringsskrivelser. Endvidere er det muligt
at ”klikke” sig frem til delafsnit i budget- og regnskabssystemet. I Retsinformation findes
kun den samlede udgave af bekendtgørelsen, inkl. budget- og regnskabssystemet.
Ad. 3. Ny gruppering 005 på funktion 2.22.07 Parkering til registrering af tab i
forbindelse med parkeringsafgifter
I henhold til de eksisterende konteringsregler for funktion 2.22.07 Parkering er det påkrævet, at tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter alene skal registreres i omkostningsregnskabet og således ikke i udgiftsregnskabet. Det er derfor ikke muligt, at opgøre kommuners reelle indtægter fra parkeringsafgifter på baggrund af udgiftsregnskabet.
Med henblik på at skabe parallelitet i forhold til andre områder i Budget- og regnskabssystemet, hvor det er bestemt, at tab skal registres i udgiftsregnskabet fx vedr. lejetab
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for ældreboliger på funktion 5.32.30, autoriseres følgende gruppering på funktion
2.22.07:
x

005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter

Beløb, som registres på grupperingen, har modpost på gruppering 092 Kommunale
indtægter på funktion 2.22.07
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.

Ad 4. Præcisering vedrørende funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
I henhold til § 44 i lov om social service finder bestemmelserne i § 83 og § 86, stk. 2,
om henholdsvis personlig hjælp og pleje og vedligeholdelsestræning m.v. tilsvarende
anvendelse vedrørende børn, når der er behov herfor.
Det præciseres derfor i konteringsreglerne til funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning gruppering 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, at udgifterne til genoptræning og vedligeholdelsestræning af børn også skal registreres på grupperingen.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 5. Oprettelse af ny funktion 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v.
Pr. 1. august 2008 har kommunerne overtaget opgaven vedrørende vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, jf. § 1, stk. 1, nr. 5 i lov nr. 539 af 17. juni 2008 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.
Der oprettes en ny funktion 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. På
funktionen registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a.
For så vidt angår vederlagsfri behandling udført i kommunalt regi, herunder også udgifter til ydelser udført på andre kommuners institutioner, skal udgifterne registreres på
funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning gruppering 001 Kommunal
genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. § sundhedslovens kapitel 39 a.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 6. Præcisering af hjemmelshenvisning under hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til
børn og unge
Under hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til børn og unge indsættes hjemmelshenvisning til
Servicelovens § 55. Bestemmelsen omhandler kommunens udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, hvor dagtilbuddet indgår som en del af anbringelsen, dvs. hvor kommunen har overtaget forsørgelsen, og der derfor ikke er tale om forældrebetaling og nedsættelse af denne. I de tilfælde, hvor opholdet i tilbuddet er en forebyggende foran-
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staltning, og hvor forældrene får et tilskud til betalingen, skal de almindelige konteringsregler følges. På de enkelte funktioner under 5.25 Dagtilbud til børn og unge oprettes en autoriseret gruppering 003 til kommunens udgifter til de enkelte tilbud efter
dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 7. Bortfald af grupperinger i forbindelse med afskaffelse af betaling for særlig
service i botilbud mv.
Da betaling for særlige botilbud er afskaffet pr. 1. august 2008, jf. lov nr. 446 af 9. juni
2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service, bortfalder grupperingerne hertil i kontoplanen. Det drejer sig om følgende funktioner og grupperinger:
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.
095 Plejehjemsbeboeres betaling for særlig service
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
095 Beboeres særlige servicebetaling (servicelovens § 162)
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2009.
Ad 8. Nye grupperinger på funktion 5.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede m.v.
1. februar 2007 trådte lov om friplejeboliger (lov nr. 90 af 31. januar 2007) i kraft. Formålet med loven er at give borgerne flere valgmuligheder mellem hhv. kommunale plejehjem, plejeboliger m.v., selvejende institutioner og private plejehjem, og at give private adgang til at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejeboligtilbud.
Det følger bl.a. af økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og KL, at der tre år efter
lovens ikrafttræden gennemføres en evaluering af loven. Denne evaluering skal omfatte blandt andet kapacitetstilpasning i kommunerne, udviklingen i serviceudgifterne på
området og den kommunale administration af ordningen. Evalueringen kan danne
grundlag for en drøftelse af de økonomiske konsekvenser af friplejeboligloven.
Økonomiaftalens bestemmelser angående evaluering af lov om friplejeboliger nødvendiggør autorisation af to nye grupperinger på funktion 5.32.32 Pleje og omsorg af ældre
og handicappede mv.
012 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør
(friplejeboligloven § 32)
Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af
personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87, jf. friplejeboliglovens
§ 32.
Det bemærkes, at kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer
af ydelser i henhold til servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 registreres på
gruppering 013.
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013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven §
32)
Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af
ydelserne social pædagogisk bistand, jf. servicelovens § 85, genoptræning, jf.
servicelovens § 86, ledsagelse, jf. servicelovens § 97, særlige kontaktpersoner
for personer, der er døvblinde, jf. servicelovens § 98 og behandlingsmæssige tilbud, jf. servicelovens § 102, jf. friplejeboliglovens § 32.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 9. Oprettelse af autoriseret gruppering under dranst 2 på funktion 5.35.40
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Der autoriseres en gruppering under dranst 2 på funktion 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner til registrering af refusion fra den centrale refusionsordning.
Ad 10. Ændring af gruppering 014 Øvrige udgifter under funktion 5.46.60 Integrationsprogram m.v.
Under pkt. 11 i orienteringsskrivelse af 19. december 2007 blev der bl.a. informeret om
autorisation af gruppering 014 Øvrige udgifter til personer under integrationsloven på
funktion 5.46.60 introduktionsprogram. Det blev oplyst, at udgifter til boligplacering efter
integrationslovens kapitel 3 skal konteres på grupperingen. Udgifterne skal imidlertid
konteres på funktion 0.25.11 Beboelse, hvilket derfor anføres i konteringsreglerne.
Gruppering 014 ændres således, at det alene er tolkeudgifter vedrørende personer
omfattet af integrationsloven, der skal registreres på grupperingen.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 11. Ny gruppering 016 vedr. hjemmetræning på funktion 5.57.72 Sociale formål
Som følge af ændring af lov om social service (specialrådgivning i hjemmet, visitationsudvalg, træningsmodel og dokumentation), der træder i kraft 1. oktober 2008, autoriseres følgende gruppering på funktion 5.57.72 Sociale formål:
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.
i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8)
Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser,
hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter Serviceloven, § 32, stk. 8.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.

Ad 12. Ydelsesregistrant på funktion 5.58.80 Revalidering
I henhold til § 51 i bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og
tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal der foretages en registrering på individniveau (personbogføring). I overensstemmelse hermed anføres det i konteringsreglerne til funktion 5.58.80 Revalidering, at
skal der føres en ydelsesregistrant, idet det dog bemærkes, at gruppering 007, Driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktiviteter, er fritaget for kravet.

6
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 13. Præcisering af konteringsreglerne for funktionerne 5.68.93 Jobcentre og
5.68.94 Pilotjobcentre
Det præciseres, at der på funktion 5.68.93 Jobcentre skal registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende igangsættelse af initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats (styringsloven).
Derudover slettes bemærkningen på begge funktioner om, at udgifter til ekstern bistand
skal konteres på funktionen.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad. 14 Præcisering vedr. art 0.3 og art 0.6
Det fremgår af afsnit 2.5 vedr. artsinddelingen, at det er obligatorisk at anvende art 0.6
til at omkostningsregistrere ændringer i kommunens pensionsforpligtelse vedrørende
tjenestemænd, såfremt forpligtelsen ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Beskrivelsen
er imidlertid ikke korrekt, idet der rettelig skulle have været anført art 0.3, hvilket derfor
ændres.
I konteringsreglerne til funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner fremgår det, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere funktion med art 0.3. Der skulle imidlertid have
været angivet art 0.6, hvilket derfor ændres.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 15. Ny gruppering 002 på funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner
Under funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner oprettes en ny gruppering 002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder. På
grupperingen registreres udbetalinger af tjenestemandspensioner, der kan henføres til
forsyningsvirksomheder, der ikke længere er en del af den kommunale forvaltning,
f.eks. som følge af salg eller udskillelse i aktieselskab.
På gruppering 001 registreres fortsat udbetaling af tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder, der er en del af den kommunale forvaltning. Det præciseres i den forbindelse i kontobetegnelsen for gruppering 001, at den kun vedrører eksisterende kommunale forsyningsvirksomheder.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2009.
For så vidt angår regnskab 2008 skal alle udbetalinger af tjenestemandspensioner,
uanset om de kan henføres til eksisterende eller tidligere kommunale forsyningsvirksomheder, registreres på gruppering 001.
Ad 16. Oprettelse af gruppering 007 Tilskud fra kvalitetsfond på funktion 7.62.86
Særlige tilskud
I henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2009 er der etableret en kvalitetsfond på 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunernes investeringer i perioden
2009-2018 på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet og i idrætsfaciliteter. I den anledning er der under funktion 7.62.86 Særlige tilskud autoriseret gruppering 007 Tilskud
fra kvalitetsfonden.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2009.
Ad 17. Likvide aktiver
Det fremgår af konteringsreglerne til funktion 7.22.11 (8.22.11 og 9.22.11) likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande, at her registreres forrentning af udenlandske realkredit- og statsobligationer, som er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed
og noteret i EU/EØS-land, jf. § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v (anbringelsesbekendtgørelsen). Velfærdsministeriet
skal præcisere, at der i henhold til den nyeste anbringelsesbekendtgørelse nr. 367 af
11. maj 2004 kan være tale markeder uden for EU/EØS-land. Navnet for funktion
7.22.11 (8.22.11 og 9.22.11) ændres derfor til ”udenlandske obligationer” og konteringsreglerne justeres i overensstemmelse hermed.
Placerings- og investeringsforeninger
Der autoriseres endvidere en ny funktion under hovedfunktion 8.22 Forskydninger i
likvide aktiver.
8.22.07 Investerings- og placeringsforeninger
På funktionen registreres forskydninger i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger jf. § 7, stk. 1 i anbringelsesbekendtgørelsen.
I overensstemmelse hermed autoriseres tilhørende funktion 9.22.07 Investerings- og
placeringsforeninger, hvor primosaldoen samt årets forskydninger skal svare til beholdningen opgjort efter kursen ved foregående års slutning eller købskursen ved tilgang i året. For så vidt angår registrering af udbytte fra anbragte midler i placerings- og
investeringsforeninger autoriseres funktion 7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger til formålet.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 18. Præcisering af reglerne omkring kommunale ejerandele i trafikselskaber
Trafikselskaber er formelt kommunale fællesskaber, jf. § 1, stk. 1, i lov om trafikselskaber. Der er således et umiddelbart krav om indregning af ejerandele i de kommunale
og regionale regnskaber efter indre værdis metode, jf. konteringsreglerne til funktion
9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.
Det gælder imidlertid for trafikselskaberne, at kommuner og regioner ved lov er forpligtiget til at deltage i det ”kommunale og regionale fællesskab” og medfinansiere dets
udgifter, jf. bl.a. §§ 1 og 3 i lov om trafikselskaber. Kommuner og regioner har ikke mulighed for at udtræde af fællesskabet og dermed udtrække ”ejerandelene”.
De kommunale ”ejerandele” i trafikselskaberne opfylder derfor ikke betingelsen for at
være et aktiv, da ”ejerandelene” ikke er forbundet med fremtidige økonomiske fordele,
jf. bl.a. afsnit 8.1.1 i budget- og regnskabssystemet. De skal derfor ikke optages i de
kommunale regnskaber. Konteringsreglerne til funktion 9.32.21 Aktier og andelsbeviser
m.v. præciseres i overensstemmelse hermed.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
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Ad 19. Øvrige rettelser
Under funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri er der registreret 3 anlægsgrupperinger. Disse grupperinger er kun nævnt i konteringsreglerne og ikke i selve kontoplanen. Dette rettes.
Det skal præciseres i konteringsreglerne til funktion 3.38.78 Kommunale tilskud til
statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. at betaling af tilskud for
AVU-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år skal ske på funktionen.
I kontoplanen under funktion 5.25.10 Fælles formål, gruppering 017 Søskendetilskud,
er der fejlagtigt henvist til dagtilbudslovens §§ 43, stk. 1 og 63, stk. 1. Dette ændres til
§§ 43, stk. 1, nr. 1 og 63, stk. 1, nr. 1.
Under funktion 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem,
private klubber og puljeordninger, gruppering 007, præciseres hjemmelshenvisningen.
På funktion 5.28.20 og 5.28.21 foretages en præcisering af hjemmelshenvisningen til
dagtilbudsloven, således at der nu henvises generelt til dagtilbudslovens regler og ikke
enkelte paragraffer.
På funktion 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner foretages en præcisering af,
at udgifter efter Servicelovens § 11, stk. 3, konteres her. Dog bortses fra udgifter til
genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86, som konteres på
funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Under funktion 5.32.30 Ældreboliger, afsnit 4.5.3, side 1, er der fejlagtigt henvist til
funktion 5.58.76, gruppering 005. Henvisningen skulle rettelig have været til funktion 5.
57.76, gruppering 005, hvilket derfor ændres.
I konteringsreglerne til funktion 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109-110) præciseres det [her] konteres også udgifter til psykolog hjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. § 109 stk. 5. Dette
skyldes ændring af lov om social service (psykologhjælp til børn, der er ifølge med de-

res moder på kvindekrisecenter),
I kontoplanen under funktion 5.57.75, dranst 2 statsrefusion, er der på gruppering 002
fejlagtigt angivet, at der ydes refusion på gruppering 007. Dette slettes. I konteringsreglerne er det korrekt angivet.
På funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 012, foretages
bl.a. en præcisering af konteringsreglerne vedrørende personer i ustøttet beskæftigelse.
I kontoplanen og konteringsreglerne under funktion 5.58.80 Revalidering, gruppering
003, er der fejlagtigt henvist til §§ 100 og 101 i Lov om aktiv beskæftigelse. Disse henvisninger slettes.
I konteringsreglerne til funktion 5.58.81 slettes henvisningen til, at art 5.2 skal anvendes, idet der er mulighed for at anvende andre arter end netop art 5.2. Derudover foretages en præcisering af konteringsreglerne vedrørende gruppering 097 angående hen-
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visning til nu udgået gruppering, samt gruppering 100 hvor der foretages en præcisering af hjemmelshenvisningen til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Der foretages en præcisering af titlen på loven samt ressortmyndigheden ved den
regnskabsmæssige redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp under afsnit 7.2.
Indholdsfortegnelsen over Afsnit 7 opdateres.
I konteringsreglerne til funktion 7.62.80 Udligning og generelle tilskud præciseres det i
konteringsreglerne til gruppering 001 Kommunal udligning at det er her, at tilskuddet til
ugunstigt stillede kommuner skal konteres.
Med virkning fra budget 2009 udgår funktion 7.62.85 Sektorspecifikke udligningsordninger. Det skyldes, at ordningen vedr. boligstøtteudligning i hovedstadsområdet ophører med virkning fra dette år. Der findes ikke øvrige sektorspecifikke udligningsordninger, som skal konteres på funktionen.
I orienteringsskrivelse af 14. juli 2006 blev der under pkt. 10.2 informeret om, at funktion 9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. skal medregnes under de finansielle aktiver.
Dette er ikke sket i afsnit 10.6, som konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.
Skemaerne i afsnit 10.6 Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab opdateres således, at hovedfunktionsnumrene fremgår. Endvidere er det i
skema 10.6.i vedr. balancen præciseret, at også langfristet gældsforpligtelser indgår i
kommunens samlede gældsforpligtelser.
Afsnit 10 Lovgivning m.v. opdateres med gældende lovgivning.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 1.0
Afsnit 1.1
Afsnit 2.5
Afsnit 3.0
Afsnit 3.2
Afsnit 3.4
Afsnit 3.5.1
Afsnit 3.5.3
Afsnit 3.5.4
Afsnit 3.5.5
Afsnit 3.5.7
Afsnit 3.5.8
Afsnit 3.6
Afsnit 3.7
Afsnit 3.8
Afsnit 3.9
Afsnit 4.2
Afsnit 4.3
Afsnit 4.4
Afsnit 4.5.0

side 1
side 1
side 6
side 2
side 1
side 1
side 1+2
side 1
side 1
side 1
side 1+ 3
side 1
side 1
side 1+3
side 1
side 1
side 2
side 11
side 1+2
side 1

pkt. 2
pkt. 2
pkt. 14
pkt. 19
pkt. 3
pkt. 5
pkt. 6+19
pkt. 7+8
pkt. 7+9
pkt. 10
pkt. 11+19
pkt. 19
pkt. 15
pkt. 16+17+19
pkt. 17
pkt. 17
pkt. 3
pkt. 19
pkt. 4+5
pkt. 13
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Afsnit 4.5.1
Afsnit 4.5.1
Afsnit 4.5.2
Afsnit 4.5.3
Afsnit 4.5.4
Afsnit 4.5.5
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.8
Afsnit 4.5.8
Afsnit 4.5.9
Afsnit 4.6
Afsnit 4.7
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 5.0
Afsnit 5.1
Afsnit 5.2
Afsnit 5.3
Afsnit 7 Indhold
Afsnit 7.0
Afsnit 7.1
Afsnit 7.2
Afsnit 7.4
Afsnit 7.5
Afsnit 10 Indhold
Afsnit 10.0
Afsnit 10.1
Afsnit 10.3
Afsnit 10.6

Med venlig hilsen
Susanne Wad Hansen

side 3
side 5
side 1+3
side 1+4+5
side 1+4
side 2
side 3+14
side 1
side 2+4+10
side 1
side 7+8
side 2+7-9
side 2
side 1-3
side 1
side 1
side 1+2+5+7+9+10
side 1
side 1
side 1
side 2+5+12+13
side 1
side 1
side 1
side 1-3
side 1-3
side 1-8+27
side 2 og 5-8

pkt. 6
pkt. 19
pkt. 19
pkt. 7+8+19
pkt. 7+9+19
pkt. 10
pkt. 11+19
pkt. 12
pkt. 19
pkt. 13
pkt. 14+15
pkt. 16+17+19
pkt. 16
pkt. 17+18
pkt. 2
pkt. 2
pkt. 1+2
pkt. 1
pkt. 19
pkt. 2
pkt. 2
pkt. 1+17+19
pkt. 2
pkt. 1
pkt. 2
pkt. 19
pkt. 2
pkt. 19
pkt. 19

Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:

18. december 2008
Administrationspolitisk kontor

Sagsbeh.:
Fil-navn:

SWH / HEN
Orienteringsskrivelse, 12. omgang

Orientering om 12. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 2
1. Ny ejerforholdskode 4
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
2. Nye grupperinger til registrering af tilskud efter friplejeboligloven
Hovedkonto 2
3. Parkering
4. Ændring af funktion 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35
Hovedkonto 3
5. Specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk.5
Hovedkonto 4
6. Ny gruppering 005 på funktion 4.62.85
Hovedkonto 5
7. Præciseringer i medfør af friplejeboligloven samt oprettelse af ny gruppering 014 på
funktion 5.32.32
8. Artsanvendelse ved introduktionsprogram
9. Ny gruppering på 5. 57.71 til tilbagebetaling af uberettiget modtaget refusion af sygedagpenge
Hovedkonto 6
10. Barselsudligningspuljer
Hovedkonto 7
11. Udloddede midler fra Forening til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og
regioner (FBS)
Hovedkonto 8
12. Præcisering af kontering af førtidspension samt den ekstra tillægsydelse
Hovedkonto 9
13. Bagatelgrænse vedr. hensatte forpligtigelser
14. Tilskud, gaver m.v.

2
Andet
15. Øvrige rettelser
16. Bekendtgørelse nr. 1256 af 15. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Ad 1. Ny ejerforholdskode 4
Der oprettes en ny ejerforholdskode 4, som skal anvendes ved køb hos private leverandører af
ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ til kommunale og regionale tilbud og institutioner, f.eks. på det sociale og sundhedsfaglige område.
Baggrunden for oprettelsen af den nye ejerforholdskode er, at ejerforholdskode 2 efter gældende regler både anvendes i forhold til private og selvejende institutioner med hvem, der er indgået en driftsoverenskomst eller eksisterer et overenskomstlignende forhold mellem institutionen
og kommunen, og ved køb af ydelser hos private eller selvejende institutioner uden driftsoverenskomst, jf. bl.a. orienteringsskrivelse af 20. januar 2003.
Oprettelsen af en ny ejerforholdskode vil sikre en mere entydig definition og brug af ejerforholdskode 2, således at denne udelukkende forbeholdes private og selvejende institutioner, der
er optaget i kommunens regnskab med artsspecifikation som følge af et overenskomstforhold
eller overenskomstlignende forhold mellem institutionen og kommunen.
Endvidere vil den nye ejerforholdskode betyde, at der på et sikkert grundlag i de kommunale
økonomisystemer vil kunne ske en afgrænsning af de udgifter, der giver adgang til momsafløftning via positivlisten, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
Efter de gældende regler er der på visse funktioner adgang til momsafløftning via positivlisten
ved køb af ydelser af private leverandører. Disse ydelser kan i dag ikke i alle tilfælde afgrænses
entydigt ud fra kontoplanen.
Den nye ejerforholdskode er indarbejdet i en kommende ændring af positivlisten i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
Den nye ejerforholdskode 4 og den nye positivliste har virkning for regnskab 2009.
Ad 2 Nye grupperinger til registrering af tilskud efter friplejeboligloven
I medfør af § 19 i friplejeboligloven er kommunen forpligtet til, under visse omstændigheder, at
betale et beløb svarende til beboerindskuddet (beboerindskud er et beløb, som lejeren efter de
almindelige regler skal betale ved indflytning i en friplejebolig). Kommunen skal betale beløbet
til ejendommens ejer. Der er statsrefusion (med 2/3) for de udgifter, som kommunen afholder
efter § 19, stk. 1 og 2, jf. lovens § 19, stk. 4.
Der er derfor behov for at oprette grupperinger til disse udgifter efter friplejeboligloven.
Der oprettes følgende grupperinger:
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri
009 Huslejetilskud i friplejeboliger
010 Beboerindskud i friplejeboliger
Dranst 2
003 Huslejetilskud i friplejeboliger
004 Beboerindskud i friplejeboliger
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5.57.76 Boligydelse til pensionister
006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger
5.57.77 Boligsikring
009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger
Endvidere foretages en præcisering i gruppering 006 på funktion 0.25.18 således at det fremgår
at der er tale om beboerindskudslån i almene boliger.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 3 Parkering
Ved orienteringsskrivelse af 19. december 2007 blev det anført, at der er behov for at kunne
udskille de kommunale udgifter og indtægter forbundet med parkering. Der blev i den forbindelse oprettet en ny funktion 2.22.07 Parkering. På funktionen er der p.t. autoriseret tre driftsgrupperinger:
005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter
Ved kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger forstås beløbet, som bilisterne betaler
for at holde på en offentlig parkeringsplads. Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter
forstås beløbet, som bilisterne betaler for at have holdt ulovligt eller for ikke at have købt en
parkeringsbillet.
I henhold til lov om offentlige veje sondres imidlertid mellem:
x

x

Kommunale parkeringshuse og parkeringskældre, dvs. særlige parkeringsanlæg, som
kommunen ejer og har etableret for kommunale midler. For sådanne anlæg gælder, at
kommunen alene kan opkræve en betaling, der dækker kommunens udgifter til anlæg,
drift og evt. tilsyn med de parkerede biler (§ 107, stk. 1).
Parkering på offentlig vej. Der kan her være tale om parkering f.eks. i vejsiden eller i
særligt afmærkede parkeringsbåse. Sådanne parkeringspladser vedligeholdes af kommunen som led i den almindelige drift, og der er derfor ikke nogen direkte sammenhæng mellem den betaling, der kan opkræves for benyttelsen, og de udgifter som
kommunen har til driften af den del af vejarealet, hvorpå der kan parkeres (§ 107, stk.
2).

For at skabe yderligere gennemsigtighed i udgifterne og indtægterne på parkeringsområdet
oprettes der en ny drifts- og anlægsgruppering på funktion 2.22.07 Parkering:
x

006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og –
anlæg.

Det præciseres samtidig vedrørende gruppering 091, at der ved kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger forstås beløb, som bilisterne betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads, jf. § 107, stk. 2, i lov om offentlige veje. Parkeringsindtægter i henhold til § 107, stk.
1, registreres på gruppering 006.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 4 Ændring af funktion 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35
Som følge af vedtagelsen af lov nr. 526 af 17. august 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. er der ikke længere behov for at sondre mellem private og offentlige leverandører af
busdrift, færgedrift og jernbanedrift, idet der fremover skal betales lønsumsafgift af både private
og offentlige leverandører.
På funktionerne 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35 slettes gruppering 001 til kontering af udførelse af
bus/færge/jernbanedrift af private leverandører. Funktionerne omfatter fremover udelukkende
tilskud til trafikselskaber.
Øvrig busdrift skal konteres på de funktioner, busdriften udføres for.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad. 5 Specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 5
Specialundervisning, der er indrettet i forbindelse med et dagbehandlingstilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 5, skal kunne udskilles fra de øvrige udgifter til dagbehandlingstilbuddet. Denne
udgift skal konteres på funktion 3.22.08, som justeres i medfør heraf. Derudover præciseres
det, at der er tale om en tjenesteydelse, hvilket betyder, at art 4.0 skal anvendes ved kontering
af udgifter efter folkeskolelovens § 20, stk. 5.
Funktionens titel rettes i kontoplanen.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad. 6 Ny gruppering 005 på funktion 4.62.85
På funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje oprettes en ny gruppering 005 Støtte til tandproteser.
På denne gruppering registreres kommunens udgifter i henhold til Sundhedslovens § 135 til
støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af
ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad. 7 Præciseringer i medfør af friplejeboligloven samt oprettelse af ny gruppering 014
på funktion 5.32.32
På funktion 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede foretages en række præciseringer som følge af lov nr. 90 af 31. januar 2007 om friflejeboliger.
På gruppering 001 præciseres, at udgifter efter servicelovens § 83 til friplejeboligleverandørers
leverancer skal konteres på hhv. gruppering 012 og 014.
På gruppering 011 præciseres det, at udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser
efter servicelovens § 83 registreres på gruppering 012 eller 014 afhængig af, om der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161 eller ej.
På gruppering 012 ændres titlen til: ”Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i friplejeboliger
(friplejeboligloven § 32)”
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Endvidere præciseres, at ydelser efter servicelovens § 83, der kan pålægges egenbetaling i
henhold til servicelovens § 161, skal registreres på gruppering 014.
Der autoriseres en ny gruppering 014 på 5.32.32:
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven § 32)
Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af ydelserne efter
servicelovens § 83 herunder mad, vask, linned mv., jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser der registreres her kan pålægges egenbetaling i henhold til servicelovens § 161.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 8 Artsanvendelse ved introduktionsprogram
I punkt 8 i orienteringsskrivelse af 19. december 2007 blev det præciseret, at der under funktion
5.46.60 Introduktionsprogram m.v. skal benyttes art 5.2. Det var dog en fejlagtig angivelse, da
funktionen er optaget på positivlisten for momsrefusion.
Det præciseres i stedet, at ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med driftsoverenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed.
Ved betalinger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 5.9. Ved
betalinger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 9 Ny gruppering på 5. 57.71 til tilbagebetaling af uberettiget modtaget refusion af sygedagpenge
På funktion 5.57.71 Sygedagpenge oprettes en ny gruppering 005 på dranst 2 til Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af tilsyn, kontrol og revision. Her registreres uberettiget modtaget refusion fra staten i tilfælde, hvor der ikke er foretaget den krævede
opfølgning.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 10 Barselsudligningspulje
Med virkning fra 1. januar 2007 har det været obligatorisk at etablere en barselsudligningsordning i hver enkelt kommune, jf. aftale af 24. maj 2005 mellem bl.a. KL og KTO. Formålet med
aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen,
således at udgifter til ansatte på graviditets-, barsels- eller adoptionsorlov ikke påhviler den
enkelte arbejdsplads alene. Fælleskommunale selskaber kan søge tilslutning til en kommunes
udligningsordning.
Det skal præciseres, at udgifter til udligningsordning skal registreres på funktion 6.52.70, der
samtidig ændrer betegnelse til ”Løn – og barselspuljer”.
Ved budgetlægningen kan der på funktionen afsættes en fælles pulje til barselsudligning. Puljen
kan eksempelvis være opgjort på baggrund af en procentmæssig reduktion af lønbudgettet for
de områder, som er omfattet af udligningspuljen. Løbende, eller ved regnskabsårets afslutning,
foretages en budgetmæssig omplacering til de respektive områder, som skal have refusion fra
puljen.
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En anden model, som er velegnet i forhold til fælleskommunale selskaber og de omkostningsbaserede takstområder, kan være, at bidrag og refusion registreres i regnskabet ved brug af de
interne arter 9.1 og 9.7. Bidraget registreres som en indtægt på funktion 6.52.70, mens refusionen registreres som en udgift på funktionen. Tilsvarende registreres refusionen som en indtægt
på den modtagende funktion, mens bidraget registreres som en udgift på den ”betalende” funktion. I forhold til eksterne kommunale fællesskaber, der deltager i udligningsordningen, anvendes henholdsvis art 4.7 og 7.7. Fordelen ved denne model er, at bidraget til udligningsordningen
synliggøres, hvilket bl.a. gør det lettere at fastsætte beregningsgrundlaget for takstfastsættelsen
på de omkostningsbaserede takstområder.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 11 Udloddede midler fra Forening til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og
regioner (FBS)
På generalforsamlingen i FBS den 28. september 2007 blev det besluttet at udlodde 1,8 mia. kr.
a conto af den samlede formue på ca. 2,050 mia. kr. En yderligere andel af restformuen vil blive
udloddet i 2008.
Det kan oplyses, at indtægterne fra restudlodningen skal konteres på funktion 7.32.21 Aktier og
andelsbeviser m.v.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 12 Præcisering af kontering af førtidspension samt den ekstra tillægsydelse
I forbindelse med finanslovsaftalen for 2006 blev den ekstra tillægsydelse til modtagere af almindelig og forhøjet førtidspension vedtaget. Det præciseres, at denne tillægsydelse skal konteres på funktion 8.51.52, gruppering 019.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 13 Bagatelgrænse vedr. hensatte forpligtigelser
Der indføres en bagatelgrænse vedr. hensatte forpligtigelser fra regnskab 2008. Det gælder
f.eks. fratrædelsesbeløb i forbindelse med åremålsansættelse, krav om reetablering ved fraflytning af lejede lokaler, retssager, erstatningskrav, miljøforurening m.v.
Det er en forudsætning for indregningen, at denne sker som en korrektion til primobalancen for
2008 med modpost på egenkapitalen. Driftsomkostninger, der kan henføres til de hensatte forpligtelser, føres herefter på resultatopgørelsen og en ny ultimo 2008 balance kan opgøres.
Endvidere fastsættes det, at det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser, der enkeltvis
overstiger 100.000 kr. i balancen. Hensatte forpligtelser under beløbsgrænsen kan efter kommunens eget valg indregnes.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.
Ad 14 Tilskud, gaver m.v.
Det fremgår ikke klart af regelsættet i Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvordan
tilskud, gaver m.v. modtaget af private til helt eller delvis finansiering af f.eks. opførelse eller
anskaffelse af materielle aktiver skal værdiansættes. Der er således efter gældende regler mulighed for både at anvende en brutto- og nettoløsning, dvs. enten at indregne dagsværdien af
aktivet med en tilsvarende gældspost, eller også at indregne aktivet til værdien 0.

7
Efter drøftelse i Budget- og regnskabsudvalget skal det præciseres, at der ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud til helt eller delvis finansiering af aktiver, eller i tilfælde
hvor kommunen arver driftsmidler eller bygninger, der indgår i kommunens serviceproduktion,
skal anvendes bruttometoden.
Det betyder, at et doneret aktiv skal indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for
det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). Samtidig optages en tilsvarende
modpost (passiv) til den indregnede værdi af aktivet på en nyoprettet funktion 8.75.95 Modpost
for donationer. Der oprettes samtidig en funktion 9.75.95 Modpost for donationer på hovedkonto
9.
Herefter skal der løbende foretages afskrivninger på aktivets bogførte værdi på den relevante
funktion på hovedkonto 0-6. Imidlertid gælder det, at kommunen ikke skal have nogen driftsmæssige omkostninger i form af afskrivninger på noget, kommunen har fået doneret. Derfor
registreres der en indtægt ved brug af art 0.8 svarende til afskrivningerne på den relevante
funktion på hovedkonto 0-6. Indtægten/afskrivningerne modsvares af en tilsvarende nedbringelse af passivsiden, funktion 9.75.95 Modpost for donationer.
Ovenstående regler for optagelse af tilskud, gaver m.v. i budget- og regnskabssystemet gælder
udelukkende for tilskud, gaver m.v., kommunen har modtaget i 2008 og fremefter. For tidligere
tilskud, gaver m.v. skal den tidligere praksis på området følges. Denne tidligere praksis skal
følges for hele aktivets levetid.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 15 Øvrige rettelser
Det præciseres, at forsikringer, der vedrører ansættelsesforhold, konteres ved anvendelse af art
1. Forsikringer vedrørende andre forhold, som f.eks. brandforsikring, konteres ved anvendelse
af art 4.0.
I orienteringsskrivelsen af 8. oktober 2008 vedrørende pkt. 17 Likvide aktiver er der oprettet nye
funktioner til investerings- og placeringsforeninger til formålet på funktionerne 7.22.07. 8.22.07
og 9.22.07. Ved en fejl er der i kontoplanen og i konteringsvejledningen skrevet 8.22.12 og
9.22.12. Dette rettes. Det er korrekt angivet i orienteringsskrivelsen.
På funktion 2.22.01 slettes sætning om registrering af indtægter og udgifter til parkeringskontrol,
da disse skal føres 2.22.07.
På funktion 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede præciseres det, at anlægsudgiften til etablering af servicearealer konteres under dranst 3 på funktion 0.25.18.
På funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning præciseres, at træning efter
servicelovens § 86 til personer med ophold i friplejeboliger, der er certificerede til at levere denne ydelse, registreres på funktion 5.32.32 gruppering 013. Endvidere tilføjes servicelovens § 86
under gruppering 003 Personbefordring.
På funktion 4.62.84 Fysioterapi præciseres det, at regninger fra regioner, der ikke er specificeres på personer, registreres ved brug af art 4.8.
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Under hovedfunktion 25 Dagtilbud til børn og unge, opdateres kapitelhenvisningerne til gældende lov i indledningen.
I rettelsessiderne til orienteringsskrivelsen af 8. oktober 2008 er der i afsnit 4.5.0, side 1, indarbejdet en formulering om, at ”Der overføres kun administrationsudgifter fra hovedkonto 6 til
hovedkonto 5 ved salg af pladser til andre offentlige myndigheder”. Dette er en fejl og slettes.
På funktion 5.32.30 Ældreboliger henvises til, at tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres
på funktion 5.58.76, gruppering 005. Dette skal være funktion 5.57.76.
Det præciseres under funktion 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt
funktion 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, at udgifter til genoptræning
og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 registreres på gruppering 001 på funktion
4.62.82.
Under funktion 5.32.33, grupppering 003, tilføjes funktion 5.38.50 i afsnittet: ”Udgifter efter §§
84-85 og 102, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110,
registreres derimod på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52”. Derudover ændres
”plejeboliger” til ”botilbud”.
Under funktion 5.35.40 indsættes henvisning til servicelovens § 12.
Under funktion 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven § 108) gruppering 005
foretages en række omformuleringer samt indsættes en henvisning til sundhedsloven.
På funktion 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) gruppering 005 foretages en række omformuleringer samt indsættes en henvisning til sundhedsloven.
På funktion 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 45 og 97-99) gruppering 003 slettes ”under 67 år” samt sidste tekstafsnit. Endvidere foretages en præcisering af,
at udgifter til hhv. ledsagerordning efter servicelovens § 97 og udgifter til kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98 til personer med ophold i friplejeboliger, der er certificerede til at
levere disse ydelser, registreres på funktion 5.32.32, gruppering 013.
På funktion 5.57.76 Boligydelser til pensionister og funktion 5.57.77 Boligsikring foretages en
opdatering af grupperinger, således at grupperingerne stemmer overens med de autoriserede
grupperinger, der er nævnt i kontoplanen.
I afsnit 7.4 Revision ændres henvisningen til Socialministeriets cirkulære om revision af kommunernes regnskaber til den nugældende bekendtgørelse.
Ad 16 Bekendtgørelse nr. 1256 af 15. december om ændring af bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Efter de gældende regler i den kommunale styrelseslovs § 42 a varetages revisionen af Københavns Kommunes regnskaber af kommunens revisionsdirektorat. Ved lov nr. 510 af 6. juni 2007
om ændring af lov om kommunernes styrelse blev § 42 a ophævet. Ændringen træder i kraft 1.
januar 2009. Dette indebærer, at Københavns Kommune fra regnskab 2009 bliver omfattet af
de regler om antagelse og afskedigelse af revisionen, som gælder for alle øvrige kommuner.
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Lovændringen indebærer en konsekvensrettelse i bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v., jf. ændringsbekendtgørelse nr. 1256 af 15. december 2009, der
træder i kraft 1. januar 2009.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit 2.3
Afsnit 2.5
Afsnit 3.0
Afsnit 3.2
Afsnit 3.3
Afsnit 3.4
Afsnit 3.5.3
Afsnit 3.5.7
Afsnit 3.6
Afsnit 3.8
Afsnit 3.9
Afsnit 4.0
Afsnit 4.2
Afsnit 4.3
Afsnit 4.4
Afsnit 4.5.0
Afsnit 4.5.1
Afsnit 4.5.3
Afsnit 4.5.4
Afsnit 4.5.5
Afsnit 4.5.6
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.6
Afsnit 4.8
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 7.4
Afsnit 10.1

Med venlig hilsen
Susanne Wad Hansen

side 1-2
side 7
side 1-2
side 1
side 1
side 1
side 1
side 1
side 1
side 1+5
side 1+4
Side 6-7
side 1-2 + 4-5
side 4-5
side 1-3
side 1
side 1
side 2-6
side 1 + 4-6
side 1
side 1
side 1-2 + 16-18
side 7
side 2
side 11+17
side 12+21-22
side 1
side 3

pkt. 1
pkt. 15
pkt. 2
pkt. 4+3
pkt. 5
pkt. 6
pkt. 7
pkt. 9
pkt. 10
pkt. 14+15
pkt. 14+15
pkt. 2
pkt. 4+3+15
pkt. 5
pkt. 15+6
pkt. 15
pkt. 15
pkt. 15+7
pkt. 15
pkt. 8
pkt. 12
pkt. 9+2+15
pkt. 10
pkt. 15
pkt. 12+14
pkt. 13+14
pkt. 15
pkt. 16

Til alle kommunalbestyrelser
Dato:
Kontor:
J.nr.:

11. juni 2009
Administrationspolitisk kontor
2008-7715

Sagsbeh.:
Fil-navn:

CBC / SWH
Orienteringsskrivelse, 13. omgang

Orientering om 13. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Generelt
Der er foretaget en generel ændring i den skriftlige fremstilling af Budget- og regnskabssystem
for kommuner, således at denne nu følger formen på bekendtgørelse om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revision m.v. Der startes således med selve hovedbekendtgørelsen, hvorefter der følger budget- og regnskabssystemet, der er bilag 1 til bekendtgørelsen, jf. § 1 i bekendtgørelsen.
Kapitel 10 Lovgivning m.v. udgår som følge af denne ændring. I kapitel 10 har der af historiske
og praktiske grunde været optrykt relevant lovgivning m.v. for kommunernes økonomiske forhold. Disse retsakter er i dag tilgængelige i deres nugældende form på www.retsinformation.dk.
eller på www.vfm.dk. Kapitlet er således overflødiggjort og eventuelle fejl, i form af henvisning til
historisk lovgivning, elimineres bedst ved at lade kapitlet udgå.
Enkelte afsnit i kapitel 10, der har betydelig tilknytning til budget- og regnskabssystemet, er
flyttet til kapitel 9 Lovgivning, vejledning m.v. (ny overskrift). Dette gælder bekendtgørelse om
momsrefusionsordning for kommuner og regioner (9.1), afsnit om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder (9.2 og 9.3), og Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab (9.4).
Bilag 1 til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ”positivlisten” er
dog fortsat optrykt i afsnit 2.6 Moms.
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 3
1. Oprettelse af en ny funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Hovedkonto 5
2. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5
3. Funktion 5.68.98, gruppering 096, udgår af kontoplanen.
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4. Præcisering af funktion 5.57.71, dranst 2, gruppering 005
5. Ny gruppering på dranst 2 på funktion 5.57.72
Hovedkonto 6
6. Præcisering af artsanvendelsen ved neutralisering af udbetalinger vedrørende tjenestemandspensioner og feriepenge
Hovedkonto 8
7. Præcisering vedrørende beboerindskudslån efter § 74 i almenboligloven
Andet
8. Øvrige rettelser
Ad 1 Oprettelse af en ny funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2009, at ”Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018”.
Der udmøntes 9 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden 2009-2013, hvoraf 1
mia.kr. udmøntes i 2009 og 2 mia.kr. årligt i perioden 2010-2013. De senere års investeringsniveauer i kommunerne på områderne udgør ca. 5 mia.kr. Med udmøntningen fra kvalitetsfonden
vil kommunerne i perioden 2009-2013 realisere en tilvækst i investeringerne, hvorved investeringerne på områderne vil udgøre mindst 6 mia.kr. i 2009 og mindst 7 mia.kr. årligt i årene
2010-2013.
I forhold til idrætsfaciliteterne vedrører aftalen idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn
og unge. Kommunerne skal i dag kontere idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis
primære formål er skoleidræt, under folkeskoleområdet (på funktion 3.22.01 Folkeskoler og
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen).
Udover disse anvendes en række kommunale idrætsfaciliteter også primært af børn og unge
uden for skolernes almindelige åbningstider, fx i forbindelse med deltagelse i idrætsforeninger.
Der kan fx være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfaciliteter, svømmehaller mv. Disse
idrætsfaciliteter falder også inden for rammerne af kvalitetsfonden.
Med henblik på at kunne opgøre disse idrætsfaciliteter for børn og unge særskilt, og samtidig
samle konteringen af kvalitetsfondsinvesteringerne vedr. idrætsfaciliteter for børn og unge på én
funktion oprettes der under hovedkonto 3 (Undervisning og kultur) en ny funktion:
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Større idrætsanlæg, stadionbyggerier og multiarenaer mv., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed, eller primært af børn og unge udenfor skolernes åbningstider, men fx også til
eliteidræt skal fortsat konteres under fritidsområdet (på funktion 0.32.31Stadions og idrætsanlæg.), som opretholdes i kontoplanen.
Ændringen har virkning for regnskab 2009
Ad 2 Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5
Ifølge Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20.
juni 2007), skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i § 1 nævnte Kommunale tilbud.
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De nævnte kommunale tilbud skal hvile i sig selv, så et over- eller underskud skal indregnes i
taksterne senest to år efter. Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets
gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til
ledelse og administration, der konteres på hovedkonto 6. Det betyder, at nettodriftsudgifterne
for institutioner på hovedkonto 5 utilsigtet mindskes, da ledelses- og administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 via taksterne indgår som indtægter på hovedkonto 5. Da institutionerne
skal hvile i sig selv, skal der ved aflæggelse af budget og regnskab foretages en overførsel af
ledelses- og administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5.
I orienteringsskrivelsen af 17. marts 2008, pkt. 9, er det anført, at der ved overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 kan anvendes hovedart 0. Anvendelsen af hovedart 0 til overførsel af administrative omkostninger er dog ikke hensigtsmæssig, da
der alene af denne grund kan opstå forskelle i det udgiftsbaserede regnskab, som bl.a. nøgletallene er baseret på. Det præciseres derfor, at overførsel fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5
skal ske ved anvendelse af interne arter på hovedart 9 eller ved +/- posteringer. Det er dog ikke
muligt at anvende art 4.0 for de funktioner, der er optaget på positivlisten.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 3 Funktion 5.68.98, gruppering 096, udgår af kontoplanen
Gruppering 096 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere har været anvendt til registrering af tilskud til undervisning i dansk som andetsprog
for voksne. Integrationsministeriet yder fra 2007 ikke længere særskilt refusion til dette formål.
Gruppering 096 har været opretholdt af hensyn til berigtigelser i 2008, hvorfor grupperingen
udgår.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 4 Præcisering af funktion 5.57.71, dranst 2, gruppering 005
Der foretages en præcisering af teksten i konteringsreglerne vedrørende brug af gruppering 005
på funktion 5.57.71 under dranst 2, jf. afsnit 4.5.7 - side 2. Grupperingen blev tilføjet funktion
5.57.71 i forbindelse med orienteringsskrivelse af 18. december 2008.
Grupperingen anvendes til registrering af kommunens tilbagebetaling af refusion til staten, som
den ikke er berettiget til som følge af manglende overholdelse af visitations- og opfølgningsreglerne i sygedagpengeloven. Der er tale om allerede udbetalt refusion, som det viser sig, at
kommunen alligevel ikke er berettiget til efter et tilsyn, revision eller anden kontrol, jf. § 62, stk.
4, i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge.
Det præciseres i denne forbindelse, at kommunen ved registreringen skal være opmærksom på,
at gruppering 005 alene omfatter det refusionsbeløb, som har været anmeldt til staten, men
som kommunen ikke er berettiget til. Udgifter, som kommunen ikke er refusionsberettiget til, og
som ikke er anmeldt til staten, konteres på driftsgruppering 002 Sygedagpenge uden refusion
pga. manglende opfølgning.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 5 Ny gruppering på dranst 2 på funktion 5.57.72
Der er behov for at skelne mellem refusion efter den centrale refusionsordning af særligt dyre
enkeltsager, jf. Servicelovens § 176 og den ”almindelige” statsrefusion. Der foretages derfor en
ændring af grupperingerne på dranst 2 på funktion 5.57.72 Sociale formål. Der indsættes en ny
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gruppering 001 og den gamle gruppering 001 ændres til gruppering 002. Dermed kommer
grupperingerne til at stemme overens med den tværgående gruppering til refusion efter den
centrale refusionsordning. Der foretages derudover en præcisering af grupperingen.
Grupperingerne på dranst 2 ser efterfølgende således ud:
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på gruppering 009-016 (SEL §
176)
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-017
003 Berigtigelser
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2010.
Ad 6 Præcisering af artsanvendelsen ved neutralisering af udbetalinger vedrørende tjenestemandspensioner og feriepenge
Omkostninger til henholdsvis tjenestemandspensioner og feriepenge består af en optjeningsret
med fradrag af udbetalte tjenestemandspensioner og feriepenge. Omkostninger er således et
udtryk for en ændring i forpligtelserne til henholdsvis tjenestemandspensioner og feriepenge.
Optjeningsretten registreres for tjenestemandspensionernes vedkommende ved brug af 0.3,
mens der anvendes art 0.7 til registreringen af optjeningen af feriepenge. Der foretages en neutralisering af udbetalingerne af tjenestemandspensioner og feriepenge, da disse ikke er en omkostning for kommunen i det omkostningsbaserede regnskab. Det sker ved at kreditere den
relevante funktion på hovedkonto 0-6 med art 0.6 og debitere den relevante funktion på hovedkonto 8 med art 0.9.
Sidstnævnte regel kan forekomme uklar, da det i afsnit 2.5 i budget- og regnskabssystemet er
anført, at art 0.3 anvendes til at omkostningsregistrere ændringer i kommunens pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd, mens art 0.7 anvendes til at registrere omkostninger til feriepenge.
Det præciseres derfor, at både optjeningsretten og neutraliseringen af udbetalinger skal ske ved
brug af art 0.3 for tjenestemandspensionernes vedkommende og art 0.7 for feriepengenes vedkommende. Dette sker ved at kreditere den relevante funktion på hovedkonto 0-6 med henholdsvis art 0.3 eller 0.7 og debitere den relevante funktion på hovedkonto 8 med art 0.9.
Dette er en ændring i forhold til, hvad der bl.a. fremgår af pkt. 14 i orienteringsskrivelse af 8.
oktober 2008.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010, mens det vil være frivilligt at anvende
den nye konteringsregel fra regnskab 2009.
Ad 7 Præcisering vedrørende beboerindskudslån efter § 74 i almenboligloven
Det præciseres, at i forbindelse med omdannelse af et plejehjem eller beskyttet bolig til almene
boliger, hvor kommunen betaler beboerindskud til et boligselskab, jf. § 74 i almenboligloven,
anvendes funktion 8.32.23. Beløbet registreres som et udlån til boligselskabet på funktion
8.32.23 Udlån til beboerindskud, og 2/3 af beløbet kan hjemtages i statsrefusion.
Ved lejemålets ophør tilbagebetaler boligselskabet beløbet til kommunen med fradrag af foretagen modregning efter reglerne i kapitel 9 i lov om leje af almene boliger. Kommunen indbetaler
til staten det beløb, som modtages af boligselskabet, dog højst et beløb svarende til den modtagne statsrefusion.
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Ad 8 Øvrige rettelser
Alle ændringer i dette afsnit har virkning fra regnskab 2009.
a.
”jordforsyning” slettes i overskriften til hovedfunktion 9.35. Udlæg vedrørende jordforsyning
registreres nu på 9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.
b.
Vedrørende punkt 14 Tilskud, gaver, m.v. i orienteringsskrivelsen af 18. december 2008. Den
nyoprettede funktion 8.75.95 Modpost for donationer med tilsvarende funktion 9.75.95 Modpost
for donationer på hovedkonto 9 er ved en fejl ikke optaget i kontoplanen og konteringsreglerne.
Dette rettes.
c.
Formuleringen ”der skal afskrives på” slettes i konteringsreglerne til funktion 9.58.84 Materielle
anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, jf. kapitel 4.9,
side 17, 6. afsnit. Der afskrives således ikke på disse aktiver.
d.
Formuleringen ”Funktionen er forbeholdt Bornholm Kommune” slettes i teksten til funktion
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer, jf. kapitel 4.6, side 5.
e.
Der er foretaget konsekvensrettelse af kapitel 2.0, side 2 og 3, vedrørende den ny ejerforholdskode 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, jf. orienteringsskrivelse 12 af
18. december 2008.
f.
Gruppering 014 under funktion 5.32.32 i den autoriserede kontoplan er ved en fejl blevet tilføjet
mellem grupperingerne 092 og 093 i forbindelse med seneste orienteringsskrivelse af 18. december 2008. Dette rettes.
g.
2.afsnit under funktion 9.52.55 Skyldige feriepenge er historisk, hvorfor det slettes.
h.
I forbindelse med orienteringsskrivelse nr. 11 af 8. oktober 2008, punkt 6, blev der foretaget en
præcisering af funktion 5.25 Dagtilbud til børn og unge. Endvidere oprettedes på funktionerne
5.25.11-16 en autoriseret gruppering 003 til kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service. Ved en fejl er gruppering 003 ikke blevet tilføjet under funktion 5.25.14. Dette rettes.
i.
Afsnittet vedrørende konteringsreglerne under funktion 9.22.07 flyttes til 9.22.11. Konteringsreglerne i afsnittet gælder for funktionerne 9.22.07-11.
j.
Funktion 9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, i konteringsreglerne under denne funktion er der i beskrivelsen af reglerne for nedskrivningen af denne funktion ved en fejl
angivet kreditering, hvor dette skulle være debitering og vice versa. Dette rettes.
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k.
Teksten til gruppering 062 under funktion 3.35.60 Museer ændres, jf. kapitel 4.3, side 8. Grupperingen benævnes i fremtiden 062 Betalinger for undersøgelser i henhold til museumslovens
kapitel 8.
På denne gruppering konteres alle udgifter og indtægter i forbindelse med museernes udførelse
af virksomheden i henhold til museumslovens kapitel 8, dvs. udgifter til forundersøgelser, udgravninger og dokumentationer.
l.
Det præciseres i kapitel 2.5, at art 0.9 anvendes til modposteringer foretaget på art 0.1-0.8,
herunder også art 0.7 feriepenge.

m.
Det præciseres, at gruppering 003 Personbefordring under funktion 4.62.82 vedrører udgifter til
kommunal genoptræning i forbindelse med både almen og specialiseret genoptræning samt
vedligeholdelsestræning.
n.
Der foretages en konsekvensrettelse af funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, dranst 2
gruppering 007 som følge af tidligere ændringer i budget- og regnskabssystemet. Det præciseres således at på funktion 5.57.75 baseres opgørelsen af rådighedsbeløbet på antallet af helårspensioner på følgende driftsgrupperinger: 001,002,013,016,018-020 samt 096.
o.
Det præciseres i kapitel 2.4, at der eksisterer en særlig anlægsgruppering 006 på funktion
2.22.07 Parkering.
p.
I orienteringsskrivelse af 18. december 2008 punkt. 2 indførtes en ny gruppering 009 på funktion 5.57.77. Denne gruppering er ikke blevet tilføjet i afsnit 3 kontoplanen. Dette rettes.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Side
Punkt
0 (nyt afsnit)
2.0
2+3
8e
2.4
2
8o
2.5
6
8l
3.2
1
8o
3.3
1
1
3.5.1
1
8h
3.5.3
1
8f
3.5.7
1
5
3.5.7
3
8p
3.5.9
3
3
3.8
5
8b
3.9
2
8a
4.3
2+6
1
4.3
8
8k
4.4
2
8m
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4.5.0
4.5.7
4.5.7
4.5.9
4.6
4.6
4.8
4.8
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
9 (nyt afsnit)
10 (UDGÅR)

1
2
4
12+13
5
7
5
17+19
12+24
17
6
10
1
5
10

2
4
5
3+8n
8d
6
7
8b
8b
8c
8a
8g
8i
8j
6+8l

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystemet for kommuner kan rettes til Christian Bo Christiansen; mail: cbc@vfm.dk, tlf. 33 92 39 97 og Susanne Wad Hansen; mail: swh@vfm.dk, tlf. 33 92
46 05.

Med venlig hilsen
Susanne Wad Hansen

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk
J.nr. 2009-4745

Til alle kommunalbestyrelser
__________________________________________________________
13. juli 2009

Orientering om 14. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Denne orienteringsskrivelse er opdelt i to afsnit. I afsnit 1 orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. I afsnit 2 orienteres om de ændringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, som vedrører ændringerne på Beskæftigelsesministeriets
område.

Afsnit 1
Kapitel 2
1. Præcisering af anvendelse af ejerforholdskode 4
2.

Seneste positivliste vedrørende momsrefusionsordningen indsættes i
”Budget- og regnskabssystem for kommuner”

Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 3
3. Ændrede grupperinger og ny gruppering på funktion 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
Hovedkonto 5
4. Nye grupperinger på funktion 5.57.77 Boligsikring
5. Præcisering vedr. administrative omkostninger til takstbaserede serviceydelser
Hovedkonto 6
6. Bagatelgrænse for indregning af donationer i balancen
Hovedkonto 7
7. Placering af udlodninger fra salg af KMD
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Hovedkonto 9
8. Oprettelse af ny gruppering 001 Uforbugte midler fra kvalitetsfonden på
funktion 9.32.27

Andet
9. Øvrige rettelser
Ad 1 Præcisering af anvendelse af ejerforholdskode 4
I orienteringsskrivelsen af 18. december 2008 blev ejerforholdskode 4 indført til
anvendelse ved køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ til kommunale og regionale tilbud og institutioner,
f.eks. på det sociale og sundhedsfaglige område.
På baggrund af flere spørgsmål om anvendelsen af ejerforholdskode 4 skal det
yderligere præciseres, at ejerforholdskode 4 skal anvendes til ikke-momsbelagte ydelser købt af private leverandører. Det er udelukkende muligt at afløfte moms- og lønsumsafgift for de funktioner, der er optaget på positivlisten i
bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
Ved køb af momsbelagte ydelser hos private leverandører, uden driftsoverenskomst skal ejerforhold 1 anvendes.
Præciseringen træder i kraft fra regnskab 2009.
Ad 2 Seneste positivliste vedrørende momsrefusionsordningen indsættes
i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
I henhold til orienteringsskrivelse af 19. januar 2009 er positivlisten ændret, jf.
ændringsbekendtgørelse nr. 1182 af 2. december 2008. Der indsættes derfor
en opdateret positivliste i afsnit 2.6 Moms. Derudover indsættes bekendtgørelse
nr. 1182 af 2. december 2008 i afsnit 9. Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1492 af
14. december 2006 slettes, da det erstattes af bilag 1 til nyeste bekendtgørelse.
Ad 3 Ændrede grupperinger og ny gruppering på funktion 3.30.45 Erhvervs-grunduddannelser
I forbindelse med praktikpladsaftalen af 7. maj 2009 indføres en refusionsordning for kommunale udgifter til egu med virkning fra 1. juli 2009. Ordningen
indebærer, at kommunerne får refusion for 65 pct. af afholdte udgifter til skoleydelse, og at de resterende 35 pct. indgår i budgetgarantien. Alle udgifter til
skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter egentlige
praktikforløb, indgår fuldt ud i budgetgarantien og er således ikke omfattet af
statslig refusion.
Endvidere får kommunerne inden for et maksimumbeløb, der svarer til 50 pct. af
de nuværende gennemsnitlige driftsudgifter pr. elev, refusion på 50 pct. af de
undervisningsudgifter, der er forbundet med skoletilbud i kommunale uddannel-
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sesinstitutioner efter egu-lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og tilskud til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter egulovens § 13, stk. 2, samt supplerende tilskud efter lovens § 13, stk.1, 2. pkt.
Resterende kommunale udgifter til undervisning er omfattet af budgetgarantien.
Alle udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende tilskud i forbindelse
med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter egentlige praktikforløb, indgår fuldt
ud i budgetgarantien og er således ikke omfattet af statslig refusion.
Grupperingerne på funktion 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser ser herefter
således ud:
Dranst 1 Drift
001 Skoleydelse
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til
særlige undervisningsforløb
003 Supplerende tilskud
004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler
Dranst 2 Statsrefusion
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 4 Nye grupperinger på funktion 5.57.77 Boligsikring
Med Folketingets vedtagelse den 19. maj 2009 af lov om ændring af lov om
individuel boligstøtte (Forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger) foretages der ændringer, der betyder, at
kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. juli 2009 efter en konkret vurdering af
støttemodtagerens økonomiske forhold kan udbetale forhøjet boligstøtte, som i
det væsentlige svarer til reglerne for stærkt bevægelseshæmmede, hvis personen visiteres til en særlig bolig af kommunalbestyrelsen.
Der oprettes derfor to nye grupperinger på funktion 5.57.77 Boligsikring:
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 fysiske eller psykiske
behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter.
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 personer med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
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Ad 5 Præcisering vedr. administrative omkostninger til takstbaserede serviceydelser
Det tydeliggøres, at der skal foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de serviceydelser, der er omfattet
af reglerne om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, jf. orienteringsskrivelse af 11. juni 2009.
De administrative omkostninger, der skal overføres fra hovedkonto 6 til 5 er en
fen andel af udgifterne til central ledelse og administration, som konteres på
hovedkonto 6. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde
den anvendte fordelingsnøgle.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 6 Bagatelgrænse for indregning af donationer i balancen
Der indføres en bagatelgrænse på for indregning af donationer i balancen på
funktion 9.75.95 Modpost for donationer. Bagatelgrænsen fastsættes af kommunalbestyrelsen inden for intervallet 50.000-100.000 kr. svarende til den bagatelgrænse, der anvendes i andre sammenhænge i Budget- og regnskabssystemet.
Ved en valgt bagatelgrænse på 100.000 kr. vil eksempelvis en donation på
70.000 kr. til delvis finansiering af en legeplads til 150.000 kr. ikke skulle indregnes på funktion 8.75.94/9.75.94. Donationen indgår alene som en driftsindtægt. Investeringen skal i øvrigt i dette tilfælde indregnes i balancen som et
aktiv, da bruttokostprisen overstiger den valgte bagatelgrænse på 100.000 kr.
I orienteringsskrivelsen af 18. december 2008 står der:
”Ovenstående regler for optagelse af tilskud, gaver m.v. i budget- og regnskabssystemet gælder udelukkende for tilskud, gaver m.v., kommunen har
modtaget i 2008 og fremefter.”
Ændringen træder først i kraft fra 2009, og derfor skal det præciseres, at kun
tilskud, gaver m.v. modtaget i 2009 og efterfølgende indregnes i balancen.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 7 Placering af udlodninger fra salg af KMD
Indtægter ved salg af KL-aktiviteter, som fx salget af KMD skal placeres på
funktion 7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
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Ad 8 Oprettelse af ny gruppering 001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden
på funktion 9.32.27
I henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2009 er der etableret en
kvalitetsfond på 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunernes investeringer i perioden 2009-2018 på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet og i
idrætsfaciliteter målrettet børn og unge.
I medfør af § 4 i bekendtgørelse nr. 442 af 3. juni 2009 om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler og deponering af overførte midler fra
kvalitetsfonden i 2009 skal uforbrugte midler deponeres på en særskilt konto i et
pengeinstitut og registreres efter reglerne i det kommunale budget- - og regnskabssystem.
Der oprettes på den baggrund en ny gruppering 001, Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden, på funktion 9.32.27.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009
Ad 9 Øvrige
Nedenstående ændringer og præciseringer træder alle i kraft med virkning for
regnskab 2009.
a.
Pr 1.1.2008 er tilskud vedrørende nedsat grundskyld bortfaldet. Derfor slettes
gruppering 002 tilskud vedrørende nedsat grundskyld på funktion 7.68.94
Grundskyld.
b.
I afsnit 7.2.2.1.o ”udførelse af opgaver for andre myndigheder” er henvisningerne til lov og bekendtgørelse forældede. Henvisningerne til nr. slettes og der
henvises således udelukkende til lovens og bekendtgørelsens titel.
c.
I orienteringsskrivelsen af 18. december 2008 blev der indført en drifs- og en
anlægsgruppering 006 på funktion 2.22.07 Parkering.
Anlægsgrupperingen blev ikke oprettet i kontoplanen. Dette rettes.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Side
Punkt
0
1-3
2.3
2
1
2.6
9-11
2
3.2
1
9c
3.3
1-2
3
3.7
4
9a
3.5.7
4
4
3.9
1
8
4.3
7
3
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4.5.0
4.5.7
4.7
4.9
4.9
7.2

1-2
17-18
11
6
24
11

5
4
9a
8
6
9b
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Afsnit 2
Beskrivelse af ny lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område
med heraf følgende ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”.
Ny lovgivning
Folketinget har i juni 2009 vedtaget lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af
lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.), lov nr. 482 af 12. juni 2009 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Sammenlægning af
Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.) samt lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en
arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.).
Nogle af ændringerne træder i kraft 6. juli 2009 (visse bestemmelser i lov nr.
480), andre den 1. august 2009 (lov nr. 482 og visse bestemmelser i lov nr.
483), og andre først den 1. januar 2010 (Refusionsomlægningen i lov nr. 480
samt lov nr. 483).

Lovændringer med betydning for registrering efter budget- og
regnskabssystemet:
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i
Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte
m.fl.). (Lov nr. 480 af 12. juni 2009)
Fra 6. juli 2009 kan sygedagpengemodtagere m.fl. få aktive tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Som led i den aktive indsats gøres
mentorordningen mere fleksibel, således at der skal kunne ydes støtte til mentorfunktion i alle tilfælde, hvor der er brug for en mentor, for at en person kan
opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Der ydes 50 pct.
statsrefusion til alle udgifter til mentorordninger.
Hertil kommer, at der pr. 4. januar 2010 gennemføres en refusionsomlægning af
udgifterne til sygedagpenge. Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten
65 pct. refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den pågæl-
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dende sygemeldte er i aktivering. Hvis den pågældende sygemeldte ikke er i
aktivering, yder staten 35 pct. refusion af kommunerne udgifter til sygedagpenge.
Tilsvarende kommer til at gælde for kommunernes udgifter til ledighedsydelse
og særlig ydelse. Staten yder 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis den pågældende modtager er i aktivering.
Hvis den pågældende modtager af ledighedsydelse eller særlig ydelse ikke er i
aktivering, gælder de eksisterende refusionsbestemmelser vedrørende ledighedsydelse og særlig ydelse, hvor staten yder 35 pct. refusion af kommunernes
udgifter.
I det følgende gennemgås de konkrete ændringer af kontoplanen og konteringsregler. Det er sidst i hvert enkelt afsnit opsummeret, hvad ændringerne består i,
og hvornår de træder i kraft.
1. Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere m.fl.
Udgifterne til de aktive tilbud til sygedagpengemodtagere konteres på en ny
gruppering 007 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge
med 50 pct. refusion m.v., på funktion 5.57.71. Udgifterne refunderes med 50
pct. af staten, og der oprettes en ny gruppering 008 Refusion af driftsudgifter
med 50 pct. refusion (grp. 007) under dranst 2.
Som konsekvens af indførelsen af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
slettes målgruppe 5, der omfatter personer, som modtager sygedagpenge, fra
konteringsreglen vedr. gruppering 007 Driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) på funktion 5.58.80.
Udgifter til aktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse konteres på den eksisterende gruppering 003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse samt udgifter til mentorer, under funktion 5.58.81. Udgifterne refunderes med 50 pct. af staten og refusionen registreres på gruppering 005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion i forbindelse med aktive tilbud, ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion, under dranst 2.
a.
b.
c.
d.

Ny gruppering 007 på funktion 5.57.71.
Ny gruppering 008 under dranst 2 på funktion 5.57.71
Ændring af gruppering 007 på funktion 5.58.80
Ændring af gruppering 005 under dranst 2 på funktion 5.58.81.

Ændringerne træder i kraft 6. juli 2009 med virkning for regnskab 2009.
2. Løntilskud til sygedagpengemodtagere
Tilskud til tilbud om ansættelse med løntilskud til alle sygemeldte uanset tidligere forsørgelsesydelse konteres fremover på en ny gruppering 008 Løntilskud
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med 65 pct. refusion, på funktion 5.57.71. Der oprettes ligeledes en ny gruppering 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 005
og 008) under dranst 2.
e. Ny gruppering 008 på funktion 5.57.71
f. Ny gruppering 006 under dranst 2 på funktion 5.57.71
Ændringen træder i kraft 6. juli 2009 med virkning for regnskab 2009.
3. Mentorordning – overgangsordning og fremtidig udgiftskontering
I forbindelse med at mentorordningen fra 6. juli 2009 gøres mere fleksibel etableres en overgangsordning for konteringen af udgifterne indtil 31. december
2009.
Udgifterne til mentorfunktion konteres i overgangsperioden på 2 forskellige
grupperinger. Udgifterne til sygedagpengemodtagere konteres på den nye
gruppering 007 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge
med 50 pct. refusion m.v., på funktion 5.57.71, og udgifterne til modtagere af
ledighedsydelse konteres på gruppering 003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for
personer på ledighedsydelse samt udgifter til mentorer, på funktion 5.58.81.
g. Konsekvensrettelse af tekst til gruppering 003 på funktion 5.58.81 i kontoplan og konteringsreglerne
Ændringen træder i kraft den 6. juli 2009, og udgifterne konteres på de to omtalte konti indtil den 31. december 2009.
Som led i den generelle forenkling af mentorordningen konteres alle udgifter til
mentorer uanset målgruppetilhørsforhold fra Budget 2010 og fremadrettet på
funktion 5.68.98. gruppering 012 Udgifter til mentor.
h. Konsekvensrettelse af tekst til gruppering 012 på funktion 5.68.98 i kontoplan og konteringsreglerne
Ændringen træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010.
4. § 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ophæves
Som følge af ændringen af mentorordningen, hvor regler om mentor samles i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, ophæves den gældende bestemmelse i § 101 om mentor i forbindelse med ordinær ansættelse. Udgiften
blev tidligere konteret på gruppering 012 på funktion 5.57.75. Fra 1. januar 2010
konteres udgifter til mentor for alle typer modtagere på gruppering 012 Udgifter
til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81, på funktion
5.68.98, jf. ovenstående. (Bemærk: Overgangsordning omtalt under punkt 3.
Mentorordning).
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i.
j.

§ 101 slettes fra gruppering 012 på funktion 5.57.75
Udgifter til mentor konteres på gruppering 012 på funktion 5.68.98

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010.
5. Refusionsomlægning af udgifter til sygedagpenge og ledighedsydelse
Muligheden for at give aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse m.v. følges op af en refusionsomlægning, som træder i kraft den 4.
januar 2010.
Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den sygemeldte er i aktivering, jf. § 62, stk.
3, i lov om sygedagpenge. Der er oprettet en ny gruppering 005 Sygedagpenge
med 65 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, 6 og 7, i lov om dagpenge ved sygdom, på
funktion 5.57.71. til registrering af disse udgifter. Til registrering af refusionen
anvendes gruppering 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct.
refusion (grp. 005 og 008) under dranst 2 (Bemærk: Samme gruppering som
omtalt under punkt 2f).
Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den sygemeldte ikke er i aktivering, jf. § 62,
stk. 3, i lov om sygedagpenge. Der er oprettet en ny gruppering 006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om dagpenge ved sygdom, på
funktion 5.57.71. til registrering af disse udgifter. Udgifterne refunderes med 35
pct. af staten, og der oprettes en ny gruppering 007 Refusion af sygedagpenge
med 35 pct. refusion (grp. 006) under dranst 2.
Kommunernes udgifter fra og med 5. uge til og med 8. uge refunderes fortsat
med 50 pct. refusion.
Staten yder 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse og
særlig ydelse, hvis den pågældende modtager er i aktivering. Der er oprettet to
nye grupperinger: 021 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct.
refusion samt 022 Særlig ydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion,
på funktion 5.58.81 til registrering af disse udgifter. Til registrering af refusionen
vedrørende de to ovenstående grupperinger anvendes gruppering 007 Refusion
af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer, tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende, udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse
med 65 pct. refusion, jf, § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (gr. 002,
009, 013-017, 021, 022) under dranst 2, på funktion 5.58.81
k.
l.
m.
n.

Ny gruppering 005 og 006 på funktion 5.57.71
Ny gruppering 007 under dranst 2 på funktion 5.57.71
Ny gruppering 021 og 022 på funktion 5.58.81
Konsekvensrettelse af gruppering 007 under dranst 2 på funktion
5.58.81
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Ændringerne træder i kraft den 4. januar 2010 med virkning for budget 2010.

Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til
visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) (Lov nr. 482 og Lov nr.
483).
Ændringer som følge af kommunaliseringen af den statslige beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige
Som følge af Folketingets vedtagelse den 29. maj 2009 af lovforslag L184 og
L185 (henholdsvis lov nr. 482 og 483 af 12. juni 2009) om etablering af et enstrenget, kommunalt beskæftigelsessystem overtager kommunerne ansvaret for
den samlede beskæftigelsesindsats den 1. august 2009.
Det følger af lovforslagene, at bevillingerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige først overføres til kommunerne med virkning fra
den 1. januar 2010. Herefter vil kommunernes udgifter til aktivering af forsikrede
ledige, inklusiv dagpengeudgifterne, fremadrettet blive kompenseret gennem
direkte statsrefusion og udbetaling af et særligt beskæftigelsestilskud.
I den mellemliggende periode, fra den 1. august til den 31. december 2009, vil
der blive etableret en overgangsordning, der i al væsentlighed svarer til den
økonomistyringsmodel, der har været gældende for pilotjobcentrene siden den
1. januar 2007. Det vil sige, at bevillingerne til den aktive beskæftigelsesindsats
i jobcentrene vil blive udbetalt som tilskud til kommunerne i perioden fra den 1.
august 2009 til den 31. december 2009. I overgangsperioden vil kommunernes
udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige blive
dækket med 100 pct. statsrefusion. Et eventuelt mindreforbrug i forhold til de
udbetalte tilskud skal efter sædvanligt mønster tilbagebetales til staten, jf. den
normale procedure vedrørende den foreløbige og endelige restafregning af
kommunale refusioner for 2009.
Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i løbet af efteråret 2009 udsende nærmere information om ovenstående.
6. Ændringer i den kommunale kontoplan som følge af folketingets vedtagelse af lov nr. 482 og lov nr. 483
Som følge af lov nr. 482 og lov nr. 483 om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem vil pilotjobcentrene ophøre med at eksistere pr. 1.
august 2009. Funktion 5.68.94, der hidtil har heddet ”Pilotjobcentre”, ændrer
derfor navn til ”Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige”,
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og skal frem til udgangen af 2009 anvendes af både nuværende pilotjobcenterkommuner og de ”nye” kommunale jobcentre pr. 1. august 2009.
o. Diverse konsekvensrettelser af at pilotjobcentrene ændrer status på
funktion 5.68.94.
Ændringen træder i kraft 1. august 2009.
7. Ændringer af funktion 5.68.94 i den autoriserede kontoplan som følge af
udmøntning af aftalen om bedre uddannelse
Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntning af aftalen om bedre uddannelse, flyttes – som konsekvens af lov nr. 478 af
12. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Samling af indsatsen og
finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under
Beskæftigelsesministeriet) – finansieringen af ledige med ret til 6 uger selvvalgt
uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1. august 2009.
På denne baggrund vil der på funktion 5.68.94 blive tilføjet en ny gruppering
107 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Med vedtagelse af lov nr. 483 om etablering af
et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem yder staten 100 pct. refusion
for kommunernes udgifter til ordningen.
p. Ny gruppering 107 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, på funktion 5.68.94.
Ændringen træder i kraft 1. august 2009 med virkning for regnskab 2009.

8. Ændringer som følge af kommunaliseringen af den statslige beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige
Som følge af etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem, hvorefter kommunerne overtager ansvaret for finansieringen af udgifter til
forsikrede ledige pr. 1. januar 2010 oprettes en ny funktion i den kommunale
kontoplan. 5.68.99, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
Funktionen 5.68.99 ”erstatter” pr. 1. januar 2010 funktion 5.68.94. De enkelte
grupperinger under funktion 5.68.99 vil i væsentligt omfang ligne de nuværende
grupperinger under funktion 5.68.94 dog med en række tilføjelser og tilpasninger, der følger af finansieringsomlægningen.
Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i efteråret 2009 orientere samtlige kommuner om
principperne for finansieringsomlægningen af beskæftigelsesindsatsen. Herunder hvorledes kommunernes udgifter til aktivering af forsikrede ledige, inkl. dag-
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pengeudgifterne, fremadrettet vil blive kompenseret gennem direkte statsrefusion og udbetaling af et særligt beskæftigelsestilskud.
q. Ny funktion 5.68.99 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige oprettes.
Ændringen træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010.
9. Dagpenge til forsikrede ledige
Som konsekvens af indførelsen af det enstrengede beskæftigelsessystem bliver
beskæftigelsesindsatsen for alle ledige samlet i kommunerne 1. august 2009.
Kommunerne skal fra 1. januar 2010 medfinansiere udgifterne til dagpenge. Der
oprettes en ny funktion 5.57.78 dagpenge til forsikrede ledige med fire grupperinger til kontering af kommunernes medfinansiering:
1. Kommunerne finansierer 25 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, når den ledige er i aktivering. Der er oprettet en ny gruppering
001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag, på funktion
5.57.78 til registrering af disse udgifter.
2. Kommunerne finansierer 50 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, når den ledige ikke er i aktivering. Der oprettes en ny gruppering
002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag, på funktion 5.57.78 til registrering af disse udgifter.
3. Kommunerne finansierer 100 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge ved manglende rettidighed af aktivering. Der oprettes en ny
gruppering 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal
finansiering, på funktion 5.57.78 til registrering af disse udgifter. Denne
gruppering skal først anvendes fra 2011.
4. Til berigtigelser af udgifter konteret på en af ovenstående konti 001,
002 eller 003 oprettes der en ny gruppering 004 Berigtigelser på funktion 5.57.78 til registrering af disse udgifter.
r.

Ny funktion 5.57.78 med 4 grupperinger

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010, jf. dog
pkt. 3.
10. Administrative udgifter til andre aktører
Som led i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010
er der indgået en aftale om sammenhængen mellem administrative udgifter til
andre aktører på beskæftigelsesområdet, den kommunale serviceramme og det
nye beskæftigelsestilskud til kommunerne. Som konsekvens heraf skal der foretages nogle ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem.
Der autoriseres to nye grupperinger på funktion 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre:
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x

001 Administrative udgifter til andre aktører vedr. ikke-forsikrede
ledige
Her registreres de administrative udgifter, jf. § 117 stk. 1, 1. pkt. i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre aktører i forbindelse med
beskæftigelsesindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender m.v. (jf. § 2, nr. 2-4, 6-8 og 10). Det bemærkes, at de administrative udgifter til andre aktører er omfattet af reglerne om 50 pct. statsrefusion inden for et rådighedsbeløb, jf. § 117 a, stk. 1, 1. pkt., og §§ 117 a,
stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 1. Den statslige refusion registreres på funktion 5.68.98, dranst 2, gruppering 007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter mv. med 50 pct. refusion.

x

002 Administrative udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige
Her registreres de administrative udgifter, jf. § 117 stk. 1, 1. pkt. i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre aktører i forbindelse med
beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Det bemærkes, at de administrative udgifter til andre aktører er omfattet af reglerne om 50 pct.
statsrefusion inden for et rådighedsbeløb, jf. § 117 a, stk. 1, 1. pkt., og
§§ 117 a, stk. 2, 1. pkt. og 117 b, stk. 1. Den statslige refusion registreres på funktion 5.68.99, dranst 2, gruppering 005 Refusion af udgifter til
vejledning og opkvalificering, andre aktører, flyttehjælp mv.

s.

Oprettelse af gruppering 001 og 002 på funktion 6.45.53

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010
11. Øvrige ændringer
På funktion 5.68.94 slettes gruppering 104 Servicejob (afløb på ophørt ordning),
jf. §§ 1 og 2 i Lov om ophævelse af lov om servicejob, da kommunens tilskud
og udgifter vedr. servicejob i statslige virksomheder fremover skal konteres på
samme funktion, som kommunen anvender ved udgifter til servicejob på kommunale arbejdspladser (funktion 5.68.96, gruppering 004).
t. Gruppering 104 på funktion 5.68.94 slettes.
u. Konsekvensændring af gruppering 004 under dranst 2 på 5.68.96.
Ændringen træder i kraft 1. august 2009 med virkning for regnskab 2009.
Der oprettes på funktion 5.68.94 en ny gruppering 108 Indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser for forsikrede ledige, jf. § 56 i Lov om
ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, hvor kommunen
skal kontere eventuelle indtægter som følge af, at en anden offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter at være anmodet herom.
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Der er på funktion 5.68.98 oprettet en tilsvarende gruppering 094 Indtægter
vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser, hvor kommunen kan kontere eventuelle indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser
til ikke forsikrede ledige.

v. Ny gruppering 108 på funktion 5.68.94.
w. Ny gruppering 094 på funktion 5.68.98.
Ændringen træder i kraft 1. august 2009 med virkning for regnskab 2009.
I forbindelse med, at beskæftigelsessystemet fremover vil bestå af et enstrenget
kommunalt beskæftigelsessystem overtager kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse skal der årligt yders
et beskæftigelsestilskud til kommunerne. I den anledning autoriseres der en ny
gruppering 008 på funktion 7.62.86 Særlige tilskud:

008 Beskæftigelsestilskud
Her registreres statens beskæftigelsestilskud til kommunerne, jf. § 23 a og b i
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
x.

Ny gruppering 008 på funktion 7.62.86 Særlige tilskud

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010
Der er foretaget omfattende ændringer i afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og
4.5.9 hvilket også har ændret på sidetal der ikke er nævnt i nedenstående tabel
over ændringssider. Der er endvidere foretaget korrekturændringer i afsnittet,
som heller ikke er registreret i tabellen Af den grund er samtlige sider i disse
afsnit vedlagt i rettelsessiderne. Det er dog kun de nedenfor nævnte rettelser,
der er markeret i rettelsessiderne.
Afsnit
3.5.7
4.5.7
3.5.7
4.5.7
3.5.8
4.5.8
3.5.8
4.5.8
3.5.7
4.5.7
3.5.7
4.5.7
3.5.8
4.5.8
3.5.9

Side
1
1
1
2
1
3
3
11
1
1-2
1
2
2
5+6
2

Punkt
1a
1a
1b
1b
1c
1c
1d
1d
2e
2e
2f
2f
3g
3g
3h
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4.5.9
3.5.7
4.5.7
3.5.9
4.5.9
3.5.7
4.5.7
3.5.7
4.5.7
3.5.8
4.5.8
3.5.8
4.5.8
3.5.9
4.5.9
3.5.9
4.5.9
3.5.9
4.5.9
3.5.7
4.5.7
3.6
4.5.9
4.6
3.5.9
4.5.9
3.5.9
4.5.9
3.5.9
4.5.9
3.5.9
4.5.9
3.7
4.7

10
3
14
2
10
1
1-2
1
2
2
9
3
11
1-2
1-6
2
6
3
13-19
4
18-19
1
8
4-5
1
6
2
7
2
6
3
12
3
9

3h
4i
4i
4j
4j
5k
5k
5l
5l
5m
5m
5n
5n
6o
6o
7p
7p
8q
8q
9r
9r
10s
10s
10s
11t
11t
11u
11u
11v
11v
11w
11w
11x
11x

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystemet for kommuner kan rettes til Christian Bo Christiansen; mail: cbc@ism.dk, tlf. 33 92 39 97 og Susanne Wad
Hansen; mail: swh@ism.dk, tlf. 33 92 46 05.

Med venlig hilsen

Susanne Wad Hansen
Fuldmægtig

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk
J.nr. 2009-5567

Til alle kommunalbestyrelser
__________________________________________________________
24. september 2009

Orientering om 15. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 2
1. Præcisering af anvendelse af ejerforholdskode 4
2. Ny positivliste til momsrefusionsordning for kommuner
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
3. Nye grupperinger til ”skæve boliger” på funktion 0.25.18
Hovedkonto 3
4. Momsafløftning på funktion 3.22.18
Hovedkonto 5
5.
6.
7.
8.

Sletning af autoriserede grupperinger på 5.25.18
Ændring af autoriserede grupperinger på funktion 5.58.81 og 5.46.60
Funktion 5.68.99 ændres til 5.68.91
Ændring af kontering på funktion 5.58.80 vedr. målgruppe 5 på gruppering 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion
9. Ny gruppering 090 på funktion 5.58.81 Tilbagebetaling af ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion
10. Præcisering vedr. kontering på funktion 5.68.98 gruppering 012 Udgifter til mentor, jf. LAB § 78-81
11. Præcisering vedr. kontering af udgifter til manglende opfyldelse af
kvote for løntilskudspladser (funktionerne 5.68.98 Beskæftigelsesord-
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ninger, 5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)
12. Ændring af gruppering 013 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger
13. Præcisering af gruppering 007 dranst 2 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger omkring opgørelse af rådighedsbeløbet
14. Ny gruppering 008 Refusion af mentorudgifter med 50 % refusion på
dranst 2 funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger
15. Præcisering vedr. kontering af udgifter til løntilskud til statslige arbejdsgivere og selvejende institutioner på gruppering 016 på funktion
5.68.94 (for så vidt angår 2009) og gruppering 009 på funktion 5.68.91
(for så vidt angår 2010)
16. Præcisering af reglerne vedr. registrering af udgifter i forbindelse med
forsikrede lediges ansættelse med løntilskud på kommunale arbejdspladser på funktion 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i
kommuner
17. Ændring af gruppering 003 Undervisning på funktion 5.68.95. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
18. Præcisering vedr. refusionsregler på gruppering 005 dranst 2 på funktion 5.68.91 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og
flyttehjælp m.v. (gruppering 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb, jf. § 117b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
19. Præcisering vedrørende det statslige tilskud til administrative opgaver
i jobcentrene
20. Præcisering af gruppering 002 på funktion 5.68.91 vedrørende andre
aktører
Hovedkonto 7
21. Ny gruppering 005 på funktion 7.58.78
22. Ny gruppering 009 på funktion 7.62.86
Hovedkonto 8 og 9
23. Opdeling af grunde og bygninger i de materielle anlægsaktiviteter
Andet
24. Øvrige rettelser
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Ad 1 Præcisering af anvendelse af ejerforholdskode 4
I orienteringsskrivelsen af 18. december 2008 blev ejerforholdskode 4 indført til
anvendelse ved køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ til kommunale og regionale tilbud og institutioner,
f.eks. på det sociale og sundhedsfaglige område. Det anførtes endvidere, at det
primært vedrører betalinger for tjenesteydelser, der er optaget på positivlisten i
bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
I orienteringsskrivelsen af 13. juli 2009 blev det præciseret, at ejerforholdskode
4 skal anvendes til ikke-moms-belagte ydelser købt af private leverandører,
samt at det udelukkende er muligt at afløfte moms- og lønsumsafgift for de
funktioner, der er optaget på positivlisten i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
Ministeriet er blevet gjort opmærksomt på at denne udvidelse af den oprindelige
tiltænkte anvendelse af ejerforholdskode 4 medfører en række uhensigtsmæssige og utilsigtede afgrænsninger i anvendelsen af ejerforholdskode 4.
Det skal derfor præciseres, at ejerforholdskode 4 alene skal anvendes ved køb
hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er optaget
på positivlisten i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og
regioner. Det gælder f.eks. køb af tjenesteydelser hos sociale opholdssteder
uden driftsoverenskomst eller selvejende specialskoler uden driftsoverenskomst. Formålet med ejerforholdskode 4 er herefter alene at sikre, at der ud fra
den autoriserede kontoplan kan ske en afgrænsning af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der giver adgang til momsafløftning via positivlisten.
Præciseringen træder i kraft fra regnskab 2009.
Ad 2 Ny positivliste til momsrefusionsordning for kommuner
Budget- og regnskabssystemet for kommuner er opdateret med det seneste
bilag 1 (positivliste) til bekendtgørelse nr. 1492 af 14. december 2006 om
momsrefusionsordning for kommuner og regioner, jf. BEK nr 866 af 10/09/2009.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2009 og har virkning for
regnskab 2009.
Se endvidere nedenstående punkt 4.
Ad 3 Nye grupperinger til ”skæve boliger” på funktion 0.25.18
Indenrigs- og Socialministeriet yder tilskud til etablering af permanente boliger til
hjemløse og særligt udsatte grupper, ”skæve boliger”. De nærmere regler vedrørende oprettelse af ”skæve boliger” findes i bekendtgørelse nr. 138 af 17.
februar 2009 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt
udsatte grupper (skæve boliger)
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Der indføres tre nye grupperinger på funktion 0.25.18 til, ”skæve boliger” til særligt udsatte grupper.
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boliger”
Herunder registreres udgifter til etablering og drift af skæve boliger, herunder til
social vicevært.
013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve
boliger”
Herunder registreres som indtægt statstilskud til etablering af skæve boliger.
014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt udsatte
grupper, ”skæve boliger”
Herunder registreres som indtægt statstilskud til dækning af aflønning af social
vicevært.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010.
Ad 4 Momsafløftning på funktion 3.22.18
Med orienteringsskrivelse af 11. juni 2009 blev der oprettet en ny funktion
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende idrætsfaciliteter til børn og unge, som falder ind under aftalen om udmøntningen af midler fra kvalitetsfonden.
Udgifter vedrørende idrætsanlæg, som primært anvendes af børn og unge i
idrætsforeninger, og som ikke har tilknytning til kommunens skoler, er hidtil
blevet konteret på 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller med adgang til momsafløftning via positivlisten. Disse udgifter skal med oprettelsen af
funktion 3.22.18 konteres på den nye funktion. Da det hidtil har været muligt at
afløfte moms via positivlisten for udgifter, der blev konteret på funktion 0.32.31
med art 5.9, ændres positivlisten, så funktion 3.22.18 optages med art 5.9.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2009.
Ad 5 Sletning af autoriserede grupperinger på 5.25.18
På funktion 5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. slettes de to
grupperinger, som er autoriseret på funktionen. Som konsekvens heraf foretages konsekvensrettelser i afsnit 4.5.1.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2010.
Ad 6 Ændring af autoriserede grupperinger på funktion 5.58.81 og 5.46.60
I orienteringsskrivelse af 13. juli 2009 blev der foretaget en række ændringer
vedrørende beskæftigelsesområdet. På funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. blev
gruppering 021 og 022 i denne forbindelse ved en fejl autoriseret. Disse grupperinger ligger udenfor de af ministeriet reserverede grupperingsnumre, hvorfor de
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to grupperinger følgelig ændres til henholdsvis gruppering 103 og 104. Tilsvarende er gældende for gruppering 099 på funktion 5.58.81, som ændres til
gruppering 105, samt gruppering 099 på funktion 5.46.60, som ændres til gruppering 102.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2010.
Ad 7 Funktion 5.68.99 ændres til 5.68.91
I orienteringsskrivelse af 13. juli 2009, punkt 8, blev der oprettet en ny funktion
5.68.99 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
Efterfølgende har en række kommuner påpeget, at funktionsnummeret er uhensigtsmæssigt, da det kan forveksles med den eksisterende funktion 5.72.99
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. Dette skyldes, at de pågældende kommuner ikke anvender hovedfunktionsnummeret i den daglige økonomistyring.
Som følge af det administrative merarbejde, der er forbundet med det nye funktionsnummer, ændres funktionsnummeret til 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for
forsikrede ledige.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010.
Ad 8 Ændring af kontering på funktion 5.58.80 vedr. målgruppe 5 på gruppering 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion
Målgruppe 5 slettes i konteringsreglen, da grupperingen nu kun vedrører udgifter til målgruppe 4, idet udgifterne til ydelserne til sygedagpengemodtagere
konteres på funktion 5.57.71, gruppering 007 Driftsudgifter ifm. med aktive tilbud til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion.
Ændringen træder i kraft 6. juli 2009 og gælder fra regnskab 2009.
Ad 9 Ny gruppering 090 på funktion 5.58.81 Tilbagebetaling af ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion
Der oprettes en gruppering 090 under funktion 5.58.81 til registrering af indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65
pct. refusion.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010.
Ad 10 Præcisering vedr. kontering på funktion 5.68.98 gruppering 012
Udgifter til mentor, samt kontering på funktion 5.58.81 gruppering 003 og
012 - vedrørende registrering af mentorudgifter i 2009 og 2010, jf. LAB §
78-81
Det præciseres, at der i regnskab 2009 som hidtil alene registreres mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere på gruppering 012 på
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funktion 5.68.98, da de nye konterings- og refusionsregler for mentorordningen
først træder i kraft fra budget 2010.
Ligeledes præciseres det, at der i 2009 ved kontering af mentorudgifter efter
LAB- lovens § 78-81 til personer på ledighedsydelse og i fleksjob skal anvendes
henholdsvis gruppering 003 og 012 på funktion 5.58.81.
Med virkning fra Budget 2010 skal alle mentorudgifter efter LAB- lovens § 78-81
registreres på gruppering 012 på funktion 5.68.98.
Ad 11 Præcisering vedr. kontering af udgifter til manglende opfyldelse af
kvote for løntilskudspladser (funktionerne 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, 5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede
ledige og 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)
Det fremgår nu, at de indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig
arbejdsgiver ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan
stille en løntilskudsplads til rådighed efter at være anmodet herom, jf. § 56 i
styringsloven, registreres på den gruppering, hvor udgiften til det alternative
tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også konteres. Som følge heraf nedlægges gruppering 094 på funktion 5.68.98, gruppering 108 på funktion 5.68.94
og gruppering 018 på funktion 5.68.91.
Præciseringen vedrørende funktion 5.68.98 og funktion 5.68.94 træder i kraft
med virkning for regnskab 2009, mens præciseringen vedrørende funktion
5.68.91 træder i kraft med virkning fra budget 2010.
Ad 12 Ændring af gruppering 013 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger
Gruppering 013 på funktion 5.68.98 skal fremover omfatte jobcentrenes udgifter
til ledige arbejdssøgende kontant- og starthjælpsmodtagere, der har skiftet bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde i en region, hvor der er behov for
arbejdskraft, jf. § 8 og § 122a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel
13 i bekendtgørelse nr. 743 af 3. juli 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats
(flyttehjælp).
Endvidere skal der på grupperingen registreres udgifter, hvor jobcentret har
indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, og hvor kommunen afholder
udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til administration, og målgruppen er kontant- og starthjælpsmodtagere, jf. § 81a, stk. 3, i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Som hidtil registres også udgifter til opkvalificering af kontant- og starthjælpsmodtagere uden løntilskud, jf. § 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
herunder også udgifter til forsøg i perioden 1. januar 2010 til 31. august 2012,
hvor betingelserne for tilskud forenkles for faglærte og ufaglærte samt ledige
med en forældet uddannelse, jf. §§ 5-6 i bekendtgørelse nr. 728 af 3. juli 2009
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om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.
På grupperingen registreres ikke længere udgifter efter § 101 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, da denne er ophævet.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009. Dog gælder ændringen vedrørende flyttehjælp først fra 1. januar 2010 og dermed fra budget 2010.
Ad 13 Præcisering af gruppering 007 dranst 2 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger omkring opgørelse af rådighedsbeløbet
På funktion 5.58.98 dranst 2 gruppering 007 tilføjes yderligere to grupperinger,
der indgår i opgørelsen af antallet af helårspersoner, der ligger til grund for beregningen af kommunens rådighedsbeløb: Driftsgrupperingerne 101 og 102 på
funktion 5.58.81 tilføjes jf. arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om kommunernes opgørelse af driftsudgifter ved aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2009.
Ad 14 Ny gruppering 008 Refusion af mentorudgifter med 50 % refusion
på dranst 2 funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger
Der tilføjes en ny gruppering på dranst 2 funktion 5.68.98, gruppering 008 til
registrering af refusion til mentorordninger efter § 78-81 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der fremover refunderes med 50 pct. af staten. Refusionen
vedrører udgifterne på funktion 5.68.98 gruppering 012 Udgifter til mentor.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010.
Ad 15 Præcisering vedr. kontering af udgifter til løntilskud til statslige
arbejdsgivere og selvejende institutioner på gruppering 016 på funktion
5.68.94 (for så vidt angår 2009) og gruppering 009 på funktion 5.68.91 (for
så vidt angår 2010)
Det er på gruppering 016 på funktion 5.68.94 (for så vidt angår 2009) og gruppering 009 på funktion 5.68.91 (for så vidt angår 2010) præciseret, at det alene
er jobcentrets udgifter til løntilskud til statslige arbejdsgivere og selvejende institutioner, der skal registreres. I forlængelse heraf fremgår af konteringsvejledningen, at lønudgifter til forsikrede ledige, der er ansat i kommunen med løntilskud registreres på gruppering 001 på funktion 5.68.95 Løntilskud til forsikrede
ledige ansat i kommuner, og at de samlede løntilskudsudgifter i forbindelse
hermed registreres på gruppering 002 på samme funktion. Statsrefusionen (75
procent) af kommunens løntilskudsudgifter registreres på dranst 2 på gruppering 006 på funktion 5.68.95.
Ændringen vedrørende funktion 5.68.94 gælder fra regnskab 2009, mens ændringen vedrørende funktion 5.68.91 gælder fra budget 2010.
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Ad 16 Præcisering af reglerne vedr. registrering af udgifter i forbindelse
med forsikrede lediges ansættelse med løntilskud på kommunale arbejdspladser på funktion 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i
kommuner
Det er i navngivningen af funktionen blevet præciseret, at den vedrører registrering af udgifter og refusion i forbindelse med kommunens ansættelser af forsikrede ledige med løntilskud.
Det fremgår således af navngivningen og konteringsreglerne på gruppering
001, at her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Dernæst er der tilføjet en ny gruppering 002, hvor kommunerne skal registrere
de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i kommunen. Kommunen kan i 2009 hjemtage 100 procents
refusion af disse bruttoudgifter, mens refusionssatsen fra 1. januar 2010 ændres til 75 procent. Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006 på
samme funktion.
Ændringen træder i kraft i 1. januar 2010 og gælder fra budget 2010.
Ad 17 Ændring af gruppering 003 Undervisning på funktion 5.68.95. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
Grupperingen, der hidtil har været anvendt til særskilt registrering af driftsudgifter i forbindelse med undervisning af forsikrede ledige ansat i kommunen med
løntilskud, skal fra 2010 ikke benyttes længere idet sådanne udgifter under
hensyntagen til opgørelsen af det samlede rådighedsbeløb fremadrettet (fra 1.
januar 2010) skal registreres på funktion 5.68.91 gruppering 001 Vejledning og
opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. § 32,
stk. 1. og §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Grupperingen vil
derfor fra 1. januar 2010 alene skulle anvendes til eventuelle efterreguleringer
vedrørende 2009.
Ændringen træder i kraft 1. januar 2010 og gælder fra budget 2010.
Ad 18 Præcisering vedr. refusionsregler på gruppering 005 dranst 2 på
funktion 5.68.91 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede
ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører
og flyttehjælp m.v. (gruppering 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct.
refusion indenfor et rådighedsbeløb, jf. § 117b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Det fremgår nu af grupperingen, at kommunens driftsudgifter ved aktivering af
forsikrede ledige er 50 procents refusionsberettigede indenfor det rådighedsbeløb, der fremgår af § 117b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Ændringen gælder fra budget 2010.
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Ad 19 Præcisering vedrørende det statslige tilskud til administrative opgaver i jobcentrene
Det præciseres, at det statslige tilskud til administrative udgifter til medarbejdere
m.v. i jobcentrene i overgangsperioden fra 1. august 2009 til 31. december
2009 skal registreres som en indtægt på funktion 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.
Ad 20 Præcisering af gruppering 002 på funktion 5.68.91 vedrørende andre aktører
Der rettes fejl i konteringsreglernes henvisning fra gruppering 018 på funktion
5.68.91 til gruppering 003 på funktion 5.68.94 for forsikrede ledige henvist til
anden aktør før 1. januar 2010.
Der rettes også fejl i konteringsreglernes henvisning fra gruppering 003 til 002
ved registrering af tilsagn om bonus.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra budget 2010.
Ad 21 Ny gruppering 005 på funktion 7.58.78
I orienteringsskrivelse af 8. oktober 2008 punkt 17 blev der oprettet en ny funktion til investerings- og placeringsforeninger på funktionerne 7.22.07, 8.22.07 og
9.22.07.
Samtidig blev navnet for funktion 7.22.11 (8.22.11 og 9.22.11) ændret til ”udenlandske obligationer” i overensstemmelse med den nyeste anbringelsesbekendtgørelse.
Som konsekvens af disse rettelser foretages følgende rettelser på funktion
7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt:
Navneændring af gruppering 004:
004 Udenlandske obligationer
Oprettelse af ny gruppering 005:
005 Investerings- og placeringsforeninger.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009
Ad 22 Ny gruppering 009 Tilskud vedrørende frokostordninger i daginstitutioner på funktion 7.62.86 Særlige tilskud
Det fremgår af Aftale om kommunernes økonomi for 2010, at tidspunktet for
indførelse af kommunale frokostordninger flyttes til 1. januar 2011. Kommuner,
der indfører frokostordninger i daginstitutioner i 2010, vil få udbetalt deres forholdsmæssige andel af det statslige tilskud til frokostordningen. Til dette formål
oprettes gruppering 009 Tilskud vedrørende frokostordninger i daginstitutioner
på funktion 7.62.86 Særlige tilskud
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Fra 2011 ydes tilskuddet vedr. frokostordninger i daginstitutionerne som et generelt løft af bloktilskuddet og dermed til alle landets kommuner. Tilskuddet
indgår derfor som en del af det generelle statstilskud, der konteres på funktion
7.62.80 Udligning og generelle tilskud.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010.
Ad 23 Opdeling af grunde og bygninger i de materielle anlægsaktiver
Af hensyn til at forbedre sammenligningsmulighederne vedr. afskrivninger mellem kommunerne opdeles de materielle anlægsaktiver i grunde og bygninger.
Der foretages en opdeling, så det bliver muligt at følge grunde og bygninger
hver for sig under de materielle anlægsaktiver på hovedkonto 8 balanceforskydninger og på hovedkonto 9 balance.
På hovedkonto 9 oprettes en ny funktion 9.58.80 Grunde med 3 grupperinger:
001 Takstfinansierede aktiver
002 Selvejende institutioners aktiver
003 Øvrige skattefinansierede aktiver
Funktion 9.58.81 skifter navn til ”Bygninger. Der foretages ikke yderligere ændringer af denne funktion.
Tilsvarende ændres materielle anlægsaktiver på hovedkonto 8
Oprettelse af ny funktion 8.58.80 Grunde med 3 grupperinger:
001 Takstfinansierede aktiver
002 Selvejende institutioners aktiver
003 Øvrige skattefinansierede aktiver
Funktion 8.58.81 skifter navn til ”Bygninger” Der foretages ikke yderligere ændringer af denne funktion.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010

Ad 24 Øvrige rettelser
I bekendtgørelsens § 9, stk. 3, som vedrører Københavns Kommune, indføjes
et andet punktum: ” Samtidig sendes afgørelserne til revisionen”. Formålet med
ændringen er at ensrette bekendtgørelsen, således det også gælder for Københavns Kommune, at afgørelserne foranlediget af revisionsberetningen skal sendes til revisionen.
a.
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Punkt H i afsnit 7.0 Bogføring er ajourført i forhold til gældende regler vedrørende opbevaringslængde af regnskabsmateriale.
b.
Der er foretaget mindre korrekturer i forbindelse med ajourføring af afsnit 8.3.3
c.
Der er foretaget konsekvensrettelse af konteringsreglerne på funktion 7.68.90
d.
Der er foretaget korrekturrettelser af funktion 0.32.31 i kontoplanen og konteringsreglerne på baggrund af oprettelsen af funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for
børn og unge, jf. orienteringsskrivelse af 11. juni 2009. Endvidere foretages
korrekturrettelser i konteringsvejledningen på funktion 3.22.18 i overensstemmelse med orienteringsskrivelsen af 11. juni 2009.
Der er endvidere foretaget en enkelt korrekturrettelse på funktion 3.22.01
e.
I orienteringsskrivelse af 13. juli blev der på funktion 9.32.27 autoriseret en ny
gruppering 001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden. Ved en fejl blev den parallelle gruppering på 8.32.27 ikke autoriseret. Dette rettes.
f.
I 14. omgang rettelsessider er der sket en fejl i sidehovedet i afsnit 4.5.7 side 4.
Sidehovedet rettes, så det er i overensstemmelse med seneste rettelse, som er
juni 2009 med ikrafttrædelse for budget 2010.
g.
I orienteringsskrivelse af 18. december 2008 blev der på funktion 5.57.76 indført
en ny gruppering 006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger. Grupperingen blev ikke samtidig indsat i kontoplanen. Dette rettes.
h.
Som konsekvens af nedlæggelsen af pilotjobcentrene slettes henvisningen til
pilotjobcentre i konteringsvejledningen til funktion 8.51.52 Anden gæld gruppering 014 dagpenge til EØS-borgere. Endvidere slettes henvisningen til pilotjobcentre på funktion 8.72.90 grp. 002.
i.
Der er i budget- og regnskabssystemet autoriseret tre tværgående grupperinger
til statsrefusion. Den tværgående autorisation slettes da disse grupperinger ikke
findes på alle funktioner, men fremgår af kontoplanen, der hvor de er autoriserede.
j.
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Der er foretaget konsekvensrettelser i medfør af at ministeriet har skiftet navn til
Indenrigs- og Socialministeriet. Samtidig er ministeriets e-mail adresse til indberetning af budget- og regnskabsoplysninger ændret til:
budgetregnskab@ism.dk.
k.
På funktion 9.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. gruppering 003 Driftstøttelån indsættes henvisning til §§ 92 og 97 i lov om almene boliger.
l.
På funktion 5.48.67 gruppering 93 står der at ”tilbagebetalinger til varmetillæg
ydet med 75 pct. refusion registreres ikke her men på gruppering 003:” Gruppering 003 rettes til gruppering 013.
m.
I konteringsreglerne vedrørende 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige præciseres at der anvendes art 4.6 til registrering af kommunens bidrag til staten.
Foruden de ændringer der fremgår eksplicit af nedenstående skema, er der
derudover foretaget diverse korrekturændringer i afsnit 3.5.9 og 4.5.9, hvilket
også har ændret på sidetal. Af den grund er samtlige sider i disse afsnit vedlagt
i rettelsessiderne.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Side
Punkt
1.0
1
24j
2.2
1 og 3
23
2.3
2
1
2.4
1
24i
2.6
9-11
2
3.0
1-2
3
3.0
2
24d
3.5.1
2
5
3.5.5
1
6
3.5.7
3
24g
3.5.8
2
9
3.5.8
2 og 3
6
3.5.9
1-4
15
3.5.9
3
16
3.5.9
1-4
11
3.5.9
1 og 5
7
3.5.9
4
14
3.7
3
21 og 22
3.8
2
24e
3.8
4
23
3.8
5
24h
3.9
3
23
4.0
6
3
4.0
8
24d
4.3
2 og 6
24d
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4.5.1
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.7
4.7
4.7
4.8
4.8
4.8
4.8
4.9
4.9
5.0
5.2
5.3
6.1
7.0
7.1
7.2
7.2
7.3
7.4
7.5
8.3
9.1
9.4

1, 3 og 4
3
3
4
18
2
9, 10 og 11
1
5+7
1-6
5 og 12
15
19
17
20
20
3-4 og 11-13
13
13
6
1
6
9
1
7
13+19
17
1, 12-14 og 17
5
1
4-10
1
3
4
1-2
1, 2, 13, 14
5 og 8-9
1
1
1
11 og 13
6-9
6

5
6
24l
24f
24m
8
6
24j
10
7
11
11
11
12
13
14
15
16
17
18
23
21
22
23
24e
24h
23
23
24k
24j
24j
24j
23
24a
24j
24j
23
24j
24j
24j
24b
2
23

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystemet for kommuner kan rettes til Christian Bo Christiansen; mail: cbc@ism.dk, tlf. 33 92 39 97 og Susanne Wad
Leth; mail: swle@ism.dk, tlf. 33 92 46 05.
Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth
Fuldmægtig

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk
J.nr. 2009-7037

Til alle kommunalbestyrelser
__________________________________________________________
18. december 2009
Orientering om 16. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 2
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
1. Ny gruppering 020 Støtte fra indsatspuljen på funktion 0.25.15
Hovedkonto 1
2. Ny funktion 1.38.67 til udgifter til indsamling af bærbare batterier
Hovedkonto 3
Hovedkonto 5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Præcisering vedr. funktion 5.32.30 gruppering 005 Lejetab
Servicebevisordning på funktion 5.32.32 grp. 002
Nedlægges af gruppering 091 på funktion 5.57.72
Ny gruppering 003 på funktion 5.57.73
Ændring af autoriseret gruppering på funktion 5.68.91
Præcisering vedr. gruppering 009 på funktion 5.68.91
Præcisering vedr. gruppering 020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende på funktion 5.68.98
10. Præcisering vedr. gruppering 007 Refusion af driftsudgifter på funktion 5.68.98 dranst 2
Hovedkonto 8 og 9
11. Præcisering vedr. donation af ejendom
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12. Mulighed for at registrere varelagre i et lagermodul
Kapitel 8
13. Tilpasning af anlægskartotekets grundstruktur
Andet
14. Øvrige rettelser
Ad 1 Ny gruppering 020 Støtte fra indsatspuljen på funktion 0.25.15
I den kommunale økonomiaftale for 2010 afsættes en ét-årig ansøgningspulje i
Indenrigs- og Socialministeriet (Indsatspuljen). Puljen kan yde tilskud til medfinansiering af kommunernes indsats med forbedringer af det fysiske miljø i
yderområder.
Ansøgningsfristen for puljen var den 19. oktober 2009, hvor puljen kunne søges
af 39 kommuner i yderområderne.
Midler fra indsatspuljen vil kunne anvendes fra den 1. januar 2010, og til dette
formål autoriseres en ny drifts- og anlægsgruppering 020 Støtte fra indsatspuljen på funktion 0.25.15 Byfornyelse.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 2 Ny funktion 1.38.67 til udgifter til indsamling af bærbare batterier
Fra 1. januar 2009 har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer haft det finansielle ansvar for håndtering af udtjente batterier og
akkumulatorer, jf. bekendtgørelse nr. 1186 af 7. december 2009 om batterier og
akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.
Kommunerne har fra 1. januar 2009 haft ansvaret for at indsamle og etablere
indsamlingsordninger for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, men
kommunernes samlede udgifter hertil skal dækkes af producenter og importører
af bærbare batterier. Den nye ordning med batteriindsamling må ikke skatteeller gebyrfinansieres.
Derfor oprettes en ny funktion 1.38.67 Bærbare batterier til registrering af kommunens udgifter ved indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. På funktionen registreres både direkte og indirekte udgifter, vedrørende
indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.
Kommunernes samlede udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer vil blive kompenseret over bloktilskuddet.
For at staten kan regulere det beløb, som producenter og importører skal betale
for indsamlingen, skal kommunerne opgøre sine udgifter til indsamling af batte-
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rier og administration heraf. Endvidere skal oplysninger om indsamlingsmetode

mv. indberettes til Miljøstyrelsen, som udsender materiale til brug for dette.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 3 Præcisering vedr. funktion 5.32.30 gruppering 005 Lejetab
Det præciseres, at grp. 005 Lejetab på funktion 5.32.30 skal anvendes i alle
tilfælde af lejetab på ældreboliger uanset ejerforhold, hvor kommunen har en
anvisningsret eller har indgået en aftale om at få stillet et antal boliger til rådighed for kommunens anvisning.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010
Ad 4 Servicebevisordning på funktion 5.32.32 grp. 002
På funktion 5.32.32, grp 002 tilføjes udgifter i medfør af Servicelovens § 94 b.
Som følge af denne bestemmelse kan kommunalbestyrelsen etablere en ordning med servicebeviser for de af kommunens borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Ordningen betyder, at borgere, der er visiteret til hjælp
eller støtte efter Servicelovens § 83 selv kan ansætte en person, eller indgå en
aftale med en virksomhed om at udføre visiteret hjælp eller støtte.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 5 Nedlæggelse af gruppering 091 på funktion 5.57.72
Som følge af ressortomlægninger overføres dele af funktion 5.57.72 fra Indenrigs- og Socialministeriets til Beskæftigelsesministeriets ressort. På denne baggrund nedlægges gruppering 091 Tilbagebetaling. Fremadrettet registreres
tilbagebetalinger på de relevante grupperinger under funktion 5.57.72.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 6 Ny gruppering 003 på funktion 5.57.73
Som følge af tidligere gennemførte lovændringer er der behov for at oprette en
ny gruppering 003 på funktion 5.57.73 til registrering af udgifter til kontant- og
starthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning.
Grupperingen indgår i opgørelsen af antal helårspersoner, jf. gruppering 007
dranst 2 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 7 Ændring af autoriseret gruppering på funktion 5.68.91
På funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er gruppering
021 ved en fejl autoriseret. Grupperingen ligger udenfor de af ministeriet reserverede grupperingsnumre, hvorfor grupperingen ændres til gruppering 100.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 8 Præcisering vedr. gruppering 009 på funktion 5.68.91
Det præciseres, at udgifter vedrørende løntilskud til forsikrede ledige med 75
pct. refusion, hvor den forsikrede ledige er i job med løntilskud i en region, skal
konteres på funktion 5.68.91, gruppering 009.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 9 Præcisering vedr. gruppering 020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende på funktion 5.68.98
Det skal præciseres i forbindelse med konteringsreglerne vedrørende udgifter til
aktive tilbud til selvforsørgende efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats at:
Udgifter til løntilskud til selvforsørgende i forbindelse med ansættelse hos offentlige og private arbejdsgivere skal registreres på funktion 5.57.75 gruppering
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion.
Ifølge de nuværende konteringsregler skal kommunen på funktion 5.68.98
gruppering 020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende registrere: ”udgifter til
tilbud efter kapitel 10-12 og tillægsydelser efter kap 14 og 15 til ledige selvforsørgende efter § 75 a i beskæftigelsesloven… Udgifterne refunderes af staten
med 50 pct. inden for et rådighedsbeløb”. Udgifter til tilbud efter kapitel 12 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. løntilskud, refunderes imidlertid med 65
pct. af staten, hvorfor konteringsreglerne følgelig rettes.
På funktion 5.68.98 gruppering 020 skal registreres driftsudgifter til tilbud efter
kapitel 10 og tillægsydelser efter §§ 76-77 og kapitel 15 til ledige selvforsørgende.
Udgifter til mentorordningen efter § 78-81 (kap. 14) for selvforsørgende ledige
registreres ligesom for alle andre målgrupper efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98 gruppering 012 Udgifter til mentor (fra budget
2010).
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 10 Præcisering vedr. gruppering 007 Refusion af driftsudgifter på funktion 5.68.98 dranst 2
I konteringsreglerne vedrørende funktion 5.68.98 dranst 2 gruppering 007 Refusion af driftsudgifter præciseres det, at den statslige refusion, der registreres
her, også omfatter refusion af administrative udgifter til andre aktører i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender mv.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
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Ad 11 Præcisering vedr. donation af ejendom
Det præciseres, at i forbindelse med donation af ejendom (bygning og grund) til
kommunen, hvor denne skal indgå i kommunens serviceproduktion, skal der
alene afskrives på ejendommens bygningsdel og ikke grunden.
Indregning af ejendommen som et aktiv i balancen skal foretages til dagsværdien og i denne forbindelse optages en modpost på funktion 9.75.95 Modpost for
donationer svarende til dagsværdien af bygningen, mens dagsværdien af grunden optages som modpost på funktion 9.75.93 Modpost for skattefinansierede
aktiver (såfremt den donerede ejendom vedrører det skattefinansierede område).
Der foretages herefter alene afskrivning på bygningsdelen af ejendommen som
beskrevet i konteringsreglerne til funktion 9.75.95.
Der er foretaget justering af konteringsreglerne til funktion 9.75.95 i overensstemmelse med ovenstående.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 12 Mulighed for at registrere varelagre i et lagermodul
Nogle kommuner har tilknyttet et lagermodul til kommunens økonomisystem.
Anvendelsen af lagermodulet gør, at varebeholdningen bliver ajourført på balancen på det tidspunkt, hvor varelageret reguleres. Det betyder at samtlige
ændringer i varebeholdninger registreres i balancen.
Det gøres derfor frivilligt, at optage varelagre under bagatelgrænsen på 50.000
kr. i anlægskartoteket og statusbalancen.
Hvis kommunen anvender et varelagermodul, der er tilknyttet kommunens økonomisystem, kan kommunen anvende dette i stedet for anlægskartoteket, såfremt lagermodulet indeholder de samme oplysninger, som fremgår af anlægskartoteket.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2009.
Ad 13 Tilpasning af anlægskartotekets grundstruktur
I orienteringsskrivelse nr. 15 af 24. september 2009 blev der foretaget en opdeling af de materielle anlægsaktiver i grunde og bygninger på funktion
8.58.80/8.58.81 på hovedkonto 8 balanceforskydninger og funktion
9.58.80/9.58.81 på hovedkonto 9 balance. Tilpasning af anlægskartotekets
grundstruktur rettes følgelig. Der oprettes en ny obligatorisk kategori 008 Bygninger under de materielle anlægsaktiver, jf. afsnit 8.2.1 i Budget- og Regnskabssystemet.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 14 Øvrige rettelser
a.
I konteringsreglerne vedr. gruppering 002 på funktion 5.57.72 under dranst 2
fremgår det, at gruppering 016 på funktion 5.57.72 indgår i refusionen af udgifter til sociale formål. Refusion gives alene på gruppering 004-015 og 017, og
fejlen rettes følgelig.
b.
I seneste orienteringsskrivelse af 24. september 2009 blev der foretaget en
ændring af ministeriets vejledning vedrørende opbevaringslængde af regnskabsmateriale fra 5 år til 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer. Det skal præciseres, at såfremt andre frister for opbevaring af andet regnskabsmateriale er
fastsat i anden lovgivning gælder disse fortsat. Teksten i afsnit 7.0 er justeret i
overensstemmelse hermed.
c.
Ved en fejl fremgår gruppering 006 Eventuelt tab på garanti for indekslån på
funktion 5.32.30 Ældreboliger ikke i kontoplanen (kap. 3.). Dette rettes.
d.
Ved en fejl fremgår de autoriserede grupperinger på funktionerne 2.28.22 Vejanlæg og 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer ikke i kontoplanen
(kap. 3). De er beskrevet i konteringsvejledningen (kap. 4.) Dette rettes.
e.
Der er foretaget mindre korrekturer og tilpasninger af hjemmelshenvisninger i
kontoplanen og konteringsreglerne under funktion 5.57.71, 5.57.75, 5.58.80,
5.58.81, 5.68.95, 5.68.98 samt tilpasning af titlen på gruppering 009 på funktion
5.68.98.
f.
I kontoplanen (kapitel 3) funktion 9.65.86 Varebeholdninger står der, at denne
funktion er frivillig. Funktionen har været obligatorisk siden regnskab 2007 –
dette rettes.
g.
Der foretages rettelser af hjemmelshenvisning samt mindre korrekturrettelser på
funktion 3.32.32.
h.
På gruppering 003 på funktion 5.32.33 rettes ”botilbud” til ”plejeboliger” i 4. afsnit.
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i.
På funktion 5.32.37 foretages en korrekturændring af konteringsvejledningen.
j.
På funktion 5.38.50 foretages minde korrekturændringer.
k.
På funktion 5.38.53 gruppering 003 slettes ”under 67 år”.
l.
På funktion 1.38.60 slettes ”jordforsyning” i konteringsteksten.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Side
Punkt
0
3.0
1
1
3.1
1
2
3.2
1
14d
3.5.3
1
14c
3.5.3
1
4 + 14g
3.5.7
1
14a
3.5.7
1
5
3.5.7
2
6
3.5.7
1+3
14e
3.5.8
1-3
14e
3.5.9
2
7
3.5.9
1
8
3.5.9
4
14e
3.5.9
3
14e
3.9
4
14f
4.0
4
1
4.1
6
2
4.1
5
14l
4.5.3
1
14c
4.5.3
2-4
14g
4.5.3
3
4
4.5.3
6
14h
4.5.3
9
14i
4.5.4
4
14j
4.5.4
6
14k
4.5.7
5
14a
4.5.7
5
5
4.5.7
7
6
4.5.7
1+2+15+16
14e
4.5.8
1-2, 5-7
14e
4.5.9
6
7
4.5.9
20
6
4.5.9
3
8
4.5.9
16+20
14e
4.5.9
12
14e

8

4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.9
4.9
7.0
8.1
8.2
8.2
8.3

18
20
19
24
19-20
4
4
6+7
1+2+6
13+14

9
10
12
11
12
14b
12
12
13
12

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystemet for kommuner kan rettes til Christian Bo Christiansen; mail: cbc@ism.dk, tlf. 33 92 39 97 og Susanne Wad
Leth; mail: swle@ism.dk, tlf. 33 92 46 05.
Med venlig hilsen
Christian Bo Christiansen
Fuldmægtig

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk
J.nr. 2009-7037

Til alle kommunalbestyrelser
__________________________________________________________
4. februar 2010
Orientering om 17. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 6
1. Ny funktion 6.52.74, Interne forsikringspuljer, og ny gruppering 003,
Arbejdsskader, under funktion 8.72.90/9.72.90 Hensatte forpligtelser
Hovedkonto 8 og 9
2. Oprettelse af nye funktioner 8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og 8.35.34 Vandforsyning
3. Præcisering af konteringsreglerne til funktion 8.32.22/9.32.22,
8.32.23/9.32.23, 8.32.25/9.32.25 samt 0.25.18 (forventet tab på tilgodehavender)
4. Præcisering af konteringsreglerne til funktion 8.32.25/9.32.25 (forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser med statslig refusion)
Kapitel 7
5. Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område
Kapitel 9
6. Ny bekendtgørelse og vejledning om kommunernes mellemværender
med de kommunale forsyningsvirksomheder
7. Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Bilag 1 Vejledning om Regnskabsmæssige problemstillinger i forbindelse
med ikrafttræden af ny vandsektorlov
Ad 1 Ny funktion 6.52.74, Interne forsikringspuljer, og ny gruppering 003,
Arbejdsskader, under funktionerne 8.72.90/9.72.90 Hensatte forpligtelser
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Indenrigs- og Socialministeriet er bekendt med, at flere og flere kommuner og
regioner helt eller delvist vælger at være selvforsikret. Som eksempler på selvforsikringsordninger kan nævnes interne forsikringer vedr. arbejdsskader, ejendomme og løsøre.
Det primære formål med etablering af en selvforsikringsordning er som oftest, at
udgifterne til skader vil ligge på et væsentligt lavere niveau end de hidtidige
forsikringspræmier. Hertil kommer, at kommuner og regioner i visse tilfælde får
bedre muligheder for at etablere en aktiv risikostyring og sikringsindsats med
henblik på at nedbringe kommunen/regionens udgifter til dækning af skader.
Idéen i en selvforsikringsordning er, at de enkelte institutioners budgetter og
regnskaber kommer til at afspejle de fulde omkostninger i et givet år inklusiv
omkostningerne til potentielle skadesudgifter. Dette opnås ved, at der oprettes
en fælles pulje, hvor den enkelte institution hvert år ud af sine ordinære driftsomkostninger betaler en præmie til mulige skadesudgifter. I tilfælde af større
skader vil den enkelte institution kunne opnå erstatning for værdien af skaden
fra den fælles hensættelse. Den budgetmæssige risiko i forbindelse med skader
spredes dermed ud over flere institutioner, og risikoen for den enkelte institution
begrænses. Ordningen skal over en årrække ”hvile-i-sig-selv”.
I det eksisterende budget- og regnskabssystem for hhv. kommuner og regioner
er det ikke nærmere beskrevet, hvorledes udgifter og omkostninger angående
selvforsikringsordninger skal registreres. Budget- og regnskabsudvalget under
Indenrigs- og Socialministeriet har derfor drøftet spørgsmålet.
På den baggrund autoriseres der en ny funktion 6.52.74 Interne forsikringspuljer, hvis formål er, at ind- og udgående beløb til ”forsikringspuljer” på forsikringsområdet kan opgøres. Endvidere oprettes en gruppering 001 til registrering
af forsikringsordninger vedrørende arbejdsskader, mens øvrige forsikringsordninger kan registreres direkte på funktion 6.52.74, dvs. hvis kommunen har
behov for det, er det muligt selv at oprette grupperinger til andre forsikringstyper. Den nye funktion skal kun anvendes, hvis kommunen har etableret interne
forsikringsordninger. Endelig autoriseres der en ny gruppering 003 Arbejdsskader under funktionerne 8.72.90/9.72.90 til registrering af forskydninger i og beholdningen af arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er eksternt forsikringsafdækket.
Forsikringspræmien skal fastsættes således, at forsikringen hviler i sig selv på
længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret
grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet.
På T-kontiene herunder er vist registreringerne af udgifter og omkostninger
vedr. ejendomme og løsøre (som eksempel er valgt folkeskoleområdet).

3

3.22.01 Folkeskoler
art 9.4
501)
art 9.7
-252)
art 4.5
253)

6.52.74 Interne forsikringspuljer
art 9.7
-501)
art 9.4
252)

8.22.01 Kontante beholdninger
art 6
253)
1) Intern præmiebetaling
2) Udbetaling af skadeserstatning fra forsikringspulje
3) Udbedring af skade
Det fremgår, at indtægter og udgifter vedrørende forsikringsordningerne registreres ved brug af hovedart 9 Interne indtægter og udgifter.
I det viste eksempel anvendes art 9.4 Overførte tjenesteydelser, da der er tale
om interne forsikringer vedrørende ejendomme og løsøre, og da eksterne forsikringer vedrørende samme formål konteres på art 4.0. Interne forsikringsudgifter vedrørende arbejdsskader registreres på tilsvarende vis ved brug af art 9.1
Overførte lønninger.
I stedet for at anvende interne arter kan forsikringsordningen håndteres ved, at
der forlods i forbindelse med budgetudarbejdelsen foretages en reduktion af
bevillingerne svarende til værdien af forsikringspræmierne, der placeres på
funktion 6.52.74. Der foretages enten løbende, eller ved regnskabsårets afslutning en budgetmæssig omplacering fra funktion 6.52.74 til de respektive områder, der skal have udbetalinger fra puljen. Begge modeller kendes fra barselsudligningsordningen, jf. pkt. 10 i orienteringsskrivelse af 18. december 2008.
Endelig bemærkes det, at udbetalingen af skadeserstatningen ikke må registreres på den nye funktion 6.52.74 Interne forsikringspuljer. Det vil medføre en
uensartet konteringspraksis i kommunerne, da det er frivilligt at have interne
forsikringsordninger og dermed at bruge funktion 6.52.74.
Særligt om selvforsikringsordninger vedrørende arbejdsskader
Fra regnskab 2008 skal alle hensatte forpligtelser, herunder f.eks. arbejdsskader registreres i driftsregnskabet og indregnes i balancen. En arbejdsskade
registreres i regnskabet, når det er utvivlsomt, at fremtidige økonomiske fordele
fragår kommunen eller regionen. En arbejdsskade registreres senest i det øjeblik Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning. Arbejdsskader,
som med overvejende sandsynlighed vil blive anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen, kan registreres, inden der er faldet afgørelse i sagen.
Der kan ikke i alle tilfælde foretages en præcis opgørelse af den forpligtelse,
som en arbejdsskade medfører. Såfremt dele af erstatningen skal udbetales
som en løbende ydelse, vil den kapitaliserede værdi af erstatningen bl.a. af-
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hænge af den skadesramtes forventede levetid. Forpligtelsen opgøres derfor
som en hensat forpligtelse og ikke en almindelig forpligtelse.
Der vises med udgangspunkt i ovenstående eksempel nedenfor, hvordan registreringerne af en arbejdsskade skal ske i kommunernes regnskab, såfremt der
er etableret en intern forsikringsordning vedrørende arbejdsskader.

3.22.01 Folkeskoler
art 9.1
501)
art 9.7
-253)
art 5.2
254)

6.52.74 Interne forsikringspuljer,
grp. 001
art 9.7
-501)
art 9.1
253) art 0.6
255)
art 0.6
2002)

8.22.01 Kontante beholdninger
art 6 254)

8.72.90 Hensatte forpligtelser, grp.
003
art 0.9
255) art 0.9 2002)

1) Intern præmiebetaling
2) Anerkendelse af eller overvejende sandsynligt at arbejdsskade bliver anerkendt
3) Udbetaling af skadeserstatning fra forsikringspulje
4) Udbetaling af løbende ydelse som erstatning for arbejdsskade
5) Udbetaling af løbende ydelse som erstatning for arbejdsskade nedbringer
de hensatte forpligtelser
Udgiften til arbejdsskader bliver på de enkelte driftsområder præmiebetalingen
til den interne forsikringsordning. Det udgiftsbaserede resultat på funktion
6.52.74, gruppering 001, er et udtryk for det likviditetsmæssige over- eller underskud på den interne forsikringsordning, mens det omkostningsmæssige resultat er et udtryk for årets reelle resultat, som tager højde for, at der eksisterer
forpligtelser vedrørende arbejdsskader, der endnu ikke er blevet afviklet. Nettoresultatet på 8.72.90, gruppering 003, udtrykker ændringen i nettoforpligtelsen
vedrørende arbejdsskader.
Arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, skal ligesom tjenestemandspensioner minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år.
Ændringen har virkning fra regnskab 2010.
Ad 2 Oprettelse af nye funktioner 8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og 8.35.34 Vandforsyning
Efter § 15, stk. 1, i lov nr. 469 af 12.juni 2009 om vandsektorens organisering
og økonomiske forhold, kan kommuner kun deltage i aktiviteter forbundet med
vand- eller spildevandsforsyning, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Eksisterende kommunale
fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov er dog undtaget fra kravet.
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I de kommuner, hvor vand- og spildevandsforsyningen er selskabsgjort, skal det
mellemværende, der har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funktion 9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion
9.35.34 Vandforsyning, afvikles i perioden frem til 1. januar 2020, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og
vandselskaber, der forventes at træde i kraft 15. februar 2010.
Afviklingen af disse mellemværender registreres på nyoprettede funktioner
8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 8.35.34 Vandforsyning. Registrering af debetbevægelser sker ved afvikling af kommunal gæld,
mens kreditbevægelser sker ved afvikling af kommunalt tilgodehavende.
Lovændringen indebærer, at der yderligere er foretaget en opdatering af beskrivelsen af forsyningsområdet i afsnit 4.1 og 4.9 i Budget- og regnskabssystem
for kommuner.
Der er i bilag 1 til orienteringsskrivelsen optrykt en særskilt vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger i forbindelse med ikrafttræden af den ny vandsektorlov.
Der henvises i øvrigt til punkt 6.
Ændringen har virkning fra regnskab 2010.
Ad 3 Præcisering af konteringsreglerne til funktion 8.32.22/9.32.22,
8.32.23/9.32.23, 8.32.25/9.32.25 samt 0.25.18 (forventet tab på tilgodehavender)
I orienteringsskrivelse af 18. december 2003 blev det anført, at de nominelle
værdier i balancen af tilgodehavender og udlån i forbindelse med årsafslutningen skal korrigeres med forventede tab på tilgodehavender. Nedskrivningen
med forventede tab foretages direkte på balancen, og den nedskrevne værdi
skal fremgå af kommunens eksterne regnskab. I bemærkningerne til regnskabet
skal redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån.
Med orienteringsskrivelserne af 20. juli 2006 og 19. oktober 2007 blev det et
krav, at de forventede tab med virkning fra regnskab 2008 skal omkostningsføres på de relevante funktioner i driftsregnskabet ved brug af art 0.6.
Indenrigs- og Socialministeriet er imidlertid blevet opmærksom på, at det ikke i
alle tilfælde er muligt at driftsføre forventede tab på tilgodehavender, da en væsentlig del af tilgodehavender vedrører udlån, der alene kan reguleres ved balanceforskydninger. Det gælder f.eks. lån til betaling af ejendomsskatter og
efterlevelseshjælp ydet som lån.
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Endvidere er ministeriet blevet bekendtgjort med, at særligt kravet om at driftsføre forventede tab på tilbagebetalingspligtige ydelser er kompliceret, da der
eksisterer en række forskellige tilbagebetalingspligtige ydelser efter forskellig
lovgivning og med forskellige statslige refusionsprocenter.
På den baggrund ophæves kravet om at omkostningsføre forventede tab på
tilgodehavender i driftsregnskabet. Derimod fastholdes kravet om, at tilgodehavenderne i balancen skal nedskrives med forventede tab, og at der i bemærkningerne til regnskabet skal redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån. Herved sikres det, at kommunernes balancer fortsat vil være
retvisende, og at de forventede tab fortsat kan udledes af regnskaberne.
Som følge af ovenstående ændring ophæves det eksplicitte krav om, at omkostninger vedr. tab på beboerindskudslån skal registreres på gruppering 006
under funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri, jf. konteringsreglerne i kapitel 4.0. Evt. uerholdelige beløb føres – som allerede anført i konteringsreglerne
i kapitel 4.9 - direkte på balancen på funktion 9.32.23 Udlån til beboerindskud
med modpost på balancekonto 9.75.99.
Præciseringen har virkning fra regnskab 2009, da ændringerne forenkler regnskabsafslutningen på området.
Ad 4 Præcisering af konteringsreglerne til funktion 8.32.25/9.32.25 (forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser med statslig refusion)
Der gøres opmærksom på, at i henhold til § 51, stk. 4, i bekendtgørelse nr.
1305 af 15. december 2009 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder
skal udestående fordringer vedrørende hjælp ydet med tilbagebetalingspligt
efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven samt fordringer på bidragsskyldige som følge af forskudsvis udbetalt børnebidrag efter lov om børnetilskud
og forskudsvis udbetaling af børnebidrag fremgå af kommunens balance. Dette
gælder selv om, der er fuld statsrefusion af udgiften, f.eks. forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Disse fordringer registreres som en direkte balancepostering på funktion
9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. Ligeledes registreres den
statslige andel af fordringerne som en direkte balancepostering på funktion
9.51.52. Anden gæld, jf. nedenstående eksempel vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp:
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5.57.73 Kontanthjælp
1001)
502)

8.22.05. Indskud i pengeinstitutter
m.v.
502)
1001)

9.22.05 Indskud i pengeinstitutter
m.v.
503)
1003)

9.32.25 Andre langfristede udlån og
tilgodehavender
1004)

9.51.52 Anden gæld

9.75.99 Balancekonto
505)
504)

4)

50

1) Udbetaling af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
2) Statsrefusion (forudsættes i eksemplet at være 50 pct.)
3) Overførsel af posteringer fra hovedkonto 8 til hovedkonto 9 (sker automatisk i kommunernes økonomisystemer)
4) Den tilbagebetalingspligtige kontanthjælp registreres som en direkte balancepostering. Halvdelen af beløbet forudsættes i dette eksempel at være et
statsligt tilgodehavende.
5) Overførsel af årets resultat til balancekontoen (sker automatisk i kommunernes økonomisystemer)
Det fremgår af eksemplet, at udbetalingen af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp medfører, at tilgodehavender øges med hele udbetalingen, gælden til
staten øges med refusionsandelen af udbetalingen og de likvide aktiver reduceres med udbetalingen korrigeret for statsrefusion. Kommunens egenkapital
ændres ikke, da den tilbagebetalingspligtige kontanthjælp i princippet betragtes
som et udlån.
Præciseringen har virkning fra regnskab 2010.
Ad 5 Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde
Økonomiaftale 2010
I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der
skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de
senere års markante udgiftsstigninger på området.
Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvar for
at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde
under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. Det kan blandt andet
ske ved at have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling på området.
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Forudsætningen for at kunne tage ansvar for styring og prioritering er, at den
enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen.
Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert
kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.
Oversigterne skal løbende drøftes i kommunalbestyrelsen. I den forbindelse er
der behov for at tilpasse ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse
mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde
med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.
Oversigt til kommunalbestyrelsen
Økonomiaftalen for 2010 indebærer, som ovenfor anført, at der hvert kvartal
skal udarbejdes – henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og
ultimo december – en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde,
dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede.
Oversigten skal hvert kvartal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1.
november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter
modtagelsen i kommunalbestyrelsen.
For at sikre oversigternes sammenlignelighed og for at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen er det et krav, at kvartalsoversigten som minimum indeholder følgende oplysninger: 1) Oprindeligt budget for det pågældende år, 2)
Evt. korrigeret budget og 3) Forventet regnskab.
I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale
opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Afgrænsningen er nærmere uddybet nedenfor.
Skematisk fremstilling:
Budget 2010

Korrigeret budget
2010

Forventet regnskab
2010

Funktion (x.xx.xx)

Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den
centrale refusionsordning.
Oversigten ledsages af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra
såvel budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det skal bemær-
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kes, at det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som
kommunalbestyrelsen har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er
bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis.
Afgrænsning af funktioner/grupperinger
Nedenfor er vist de funktioner/grupperinger, der skal indgå i kvartalsoversigten
til kommunalbestyrelsen. Funktionerne/grupperingerne omfatter følgende hovedområder: 1) Udsatte børn og unge og 2) Udsatte voksne og handicappede.
Funktion/gruppering
5.25.17
5.28.20

Udsatte børn og unge
Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

5.28.21
5.28.23

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Døgninstitutioner for børn og unge

5.28.24

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
Udsatte voksne og handicappede

5.32.32, grp. 002
og 003
5.32.33, grp. 003

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

5.32.35, grp. 001004, 008 og 091
5.35.40

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.38.42

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

5.38.44
5.38.45

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
Behandling af stofmisbrugere

5.38.50

Botilbud for længerevarende ophold § 108

5.38.52

Botilbud til midlertidigt ophold § 107

5.38.53

Kontaktperson- og ledsagerordninger

5.38.58

Beskyttet beskæftigelse § 103

5.38.59

Aktivitets- og samværstilbud

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Indberetning af oplysninger om budget, korrigeret budget og forventet regnskab
De kvartalsvise oversigter skal indgå i en løbende drøftelse mellem regeringen
og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt.
at iværksætte yderligere initiativer.
Der skal følgelig foretages en kvartalsvis indberetning af ovenstående og nedenstående funktioner til Indenrigs- og Socialministeriet senest en måned efter
opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar via ministeriets indberetningshjemmeside www.indtast.dk.
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Afgrænsning af yderligere funktioner til indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet:
Funktion/gruppering
Pleje og omsorg
5.32.32,(ex.grp.
002 og 003)
5.32.33,
(ex.grp.003)
5.32.34
5.32.35, (ex.grp.
001-004, 008 og
091)
5.32.37

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Plejehjem og beskyttede boliger
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. Ved pasning
af døende i eget hjem

Ovenstående afgrænsning i henhold til den autoriserede kontoplan medfører, at
der i indberetningen også medtages områder, som ligger udenfor den nationale
opgørelse af det specialiserede socialområde. Men afgrænsningen sikrer, at der
afrapporteres på alle funktioner, der helt eller delvist indgår i den nationale opgørelse af det specialiserede socialområde. F.eks. gælder det for funktionerne
5.32.32- 5.32.34, at de traditionelt opfattes som en del af ældreområdet, men
dele af udgifterne kan henføres til det specialiserede sociale område. Med den
brede afgrænsning af de funktioner, der skal indgå i indrapporteringen, sikres
det, at dialogen mellem regeringen og KL udgiftsudviklingen kommer til at omfatte hele det specialiserede socialområde.
Der vil senere blive udsendt en selvstændig orientering og vejledning vedrørende indberetning af de kvartalsvise oversigter for det specialiserede socialområde.
Ændringen har virkning fra regnskab 2010. Den første oversigt skal forelægges
kommunalbestyrelsens medlemmer senest den 1. maj 2010.
Ad 6 Ny bekendtgørelse og vejledning om kommunernes mellemværender
med de kommunale forsyningsvirksomheder
Som anført i punkt 2 indebærer § 15, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at kommuner kun kan deltage i aktiviteter forbundet
med vand- eller spildevandsforsyning, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere
selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Eksisterende kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov er dog undtaget fra
kravet.
Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder fra de kommunale forvaltninger er der foretaget en konsekvensændring af bekendtgørelse
nr. 918 af 30. september 2005 om kommunernes mellemværender med de
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kommunale forsyningsvirksomheder. Ændringen i bekendtgørelsen indebærer
at kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder
på vand- og spildevandsområdet ikke længere er omfattet af bekendtgørelsens
likviditets- og forrentningsregel, jf. § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2.
Der er samtidig foretaget en ajourføring af Indenrigsministeriets vejledning af
16. februar 2001 om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder mht. vandforsyningsområdet, således at vandforsyningsområdet ikke længere indgår i vejledningen.
Vejledningen er derudover ændret med henblik på at indarbejde de ændringer,
der følger af ikrafttræden af lov nr. 513 af 12. juni 2009 om ændring af miljøbeskyttelsesloven (ny organisering af affaldsområdet), som bl.a. indebærer, at den
almindelige kommunale opgavevaretagelse på affaldsområdet skal gebyrfinansieres.
Den nye bekendtgørelse og tilhørende vejledning træder i kraft den 15. februar
2010 og er optrykt i afsnit 9.2.1 og 9.2.2 i Budget- og regnskabssystem for
kommuner.
Bekendtgørelsen har virkning for regnskab 2010.
Ad 7 Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Budget- og regnskabssystemet for kommuner er opdateret med det seneste
bilag 1 (positivliste) til bekendtgørelse nr. 1492 af 14. december 2006 om
momsrefusionsordning for kommuner og regioner, jf. bekendtgørelse nr. 1322
af 11. december 2009.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010 og har virkning for regnskab
2010.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
3.6
4.6
3.8
3.9
4.8
4.9
4.1
4.9
3.8
4.8
4.9
4.0
4.9
7.4(nyt)

Side
1
9
5
4
20
24
1-3
6
2
7
4-5
6
5-6

Punkt
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
5
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7.5(nyt)
7.6(nyt)
9.2
2.6
9.1

1-4
9-10
6-8

5
5
6
7
7

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Christian
Bo Christiansen; mail: cbc@ism.dk, tlf. 33 92 39 97 og Susanne Wad Leth;
mail: swle@ism.dk, tlf. 33 92 46 05.
Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth
Fuldmægtig
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Bilag 1

Vejledning
om
Regnskabsmæssige problemstillinger i forbindelse med ikrafttræden af ny vandsektorlov
I denne vejledning gennemgås lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens
organisering og økonomiske forhold med henblik på at beskrive udvalgte budget- og regnskabsmæssige problemstillinger, denne lov medfører for kommuner. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i lovforslaget (L 150 fremsat den
26. februar 2009).
Et centralt indhold i loven er, at kommunerne fra 1. januar 2010 kun kan deltage
i vand- eller spildevandaktiviteter, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Kommunerne kan dog
uændret deltage i vandselskaber, der er organiseret som kommunale fællesskaber. Formålet med loven er at adskille kommunernes rolle som henholdsvis
forsyningsvirksomhed og myndighedsudøver. Det er således ikke hensigten at
ændre ejerskabet af forsyningsvirksomhederne.
1) Lovændringer med relevans for kommunernes budget og regnskab
De ændringer i vandsektorloven, der har relevans for kommunernes budget og
regnskab, er §§ 15, 16, 20, 32, 33 og 34:
§ 15. Kommuner kan kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, hvis aktiviteterne udøves i et eller
flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform, jf. dog § 32. Vederlag i forbindelse med stiftelse af aktie- eller anpartsselskaber omfattet af § 2,
stk. 1, nr. 1, må udelukkende bestå af aktier eller anparter i det nystiftede selskab.
Stk. 2. Miljøministeren kan, når ganske særlige omstændigheder taler for det,
bestemme, at mindre vandforsyningsanlæg eller mindre omfattende vandforsyningsaktiviteter helt eller delvis skal undtages fra kravet om organisering i aktieeller anpartsselskabsform.
Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om opgørelsen af vandselskabernes
reguleringsmæssige åbningsbalance til brug for Forsyningssekretariatet, herunder værdiansættelsen af vandselskabernes aktiver og passiver og afskrivninger
herpå samt aktivernes levetid.
Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om afvikling af mellemværender mellem kommuner og deres vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder.
§ 16. En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab
til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution
af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det
omfang lånet kan indregnes i vandprisen.
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§ 20. Miljøministeren fastsætter regler om indlevering af data fra vandselskaber
til Forsyningssekretariatet. Herudover kan ministeren fastsætte regler om vandselskabers regnskabsføring herunder om, at vandselskaber skal udarbejde,
lade revidere og offentliggøre årsrapporter i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven samt om gennemførelsen af den regnskabsmæssige adskillelse, jf. § 19. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om
øvrige regnskabs- og forretningsmæssige forhold og om, at der skal indhentes
erklæringer fra vandselskabets revisor eller en statsautoriseret revisor.
§ 32. Vandselskaber, som er organiseret som kommunale fællesskaber efter
§ 60 i den kommunale styrelseslov på tidspunktet for lovens ikrafttræden, er
ikke omfattet af kravene i § 15, stk. 1, om organisering i aktie- eller anpartsselskabsform.
§ 33. Salg af fast ejendom i forbindelse med salg af en kommunal vand- eller
spildevandsforsyningsvirksomhed med henblik på videreførelse af den kommunale virksomhed i selskabsform, jf. § 15, stk. 1, kan ske uden forudgående offentligt udbud, såfremt salget sker senest den 30. juni 2010. Det er en forudsætning, at den faste ejendom anvendes til aktiviteter forbundet med vand- eller
spildevandsforsyning.
§ 34. De kommunalt ansatte tjenestemænd, der gør tjeneste i en kommunal
forsyningsvirksomhed omfattet af denne lov på tidspunktet for kommunens
etablering af de i medfør af denne lov nødvendiggjorte selskaber til fortsættelse
af den nævnte forsyningsvirksomhed, er forpligtet til at gøre tjeneste i et eller
flere af disse selskaber med bevarelse af deres ansættelsesforhold til kommunen.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte selskaber tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd
overgang til ansættelse i pågældende selskaber.
Stk. 3. Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse efter
stk. 2, udbetaler kommunen løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med herom fastsatte regler.
Stk. 4. En tjenestemand, som i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den
kommunale ansættelse, og som i henhold til stk. 1 forpligtes til at gøre tjeneste i
det ved denne lov nødvendiggjorte selskab, har ikke som følge heraf krav på
ventepenge, rådighedsløn eller pension. Tjenestemanden har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed,
som følger af etableringen af de ved denne lov nødvendiggjorte selskaber.
Stk. 5. Selskaberne refunderer fra overtagelsen af driften kommunen de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler efter nærmere aftale
med kommunen løbende bidrag til kommunens pensionsforpligtelse for den
pensionsalder, tjenestemanden optjener fra overtagelsen.
Stk. 6. De kommunalt ansatte tjenestemænd, der udlånes til et eller flere af de
i stk. 1 nævnte selskaber, er berettiget til at deltage på lige fod med medarbejderne i pågældende selskab ved valg af medarbejderrepræsentanter til besty-
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relsen for selskabet og er på tilsvarende måde valgbare til denne, såfremt der
efter aktie- eller anpartsselskabslovens almindelige regler er adgang til valg af
medarbejderrepræsentanter i pågældende selskab.
2) Overførsel af aktiver og passiver vedrørende aktiviteter forbundet med
vand- eller spildevandsforsyning til de nye vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber
Bestemmelsen i § 15 betyder, at selskabsgørelsen skal ske senest med virkning fra 1, januar 2010. Selskabsgørelsen betyder, at alle aktiver og passiver
vedrørende aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning regnskabsteknisk skal være udskilt fra kommunens forvaltning, og at aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning sker i selvstændige aktie- eller
anpartsselskaber med virkning fra den 1. januar 2010. Det medfører, at udskillelsen regnskabsteknisk skal ske senest pr. 1. januar 2010. I en periode, indtil
det er praktisk muligt i forbindelse med stiftelse eller overdragelse af aktiviteterne til det nye selskab, kan kommunen fortsat varetage aktiviteterne. Fra dette
tidspunkt overgår aktiviteterne til vandselskabet med virkning fra 1. januar 2010.
Kommunen skal påse, at overdragelsen af aktiviteterne til vandselskabet sker
snarest muligt efter 1. januar 2010.
Kommunen kan først udarbejde åbningsbalancen for de nye selskaber, når
regnskab 2009 foreligger. Til den løbende bogføring i 2010 kan kommunen
enten gøre bogholderiet klart hertil ved, at der etableres et selvstændigt regnskab i kommunens økonomisystem, eller ved at der senere foretages omposteringer fra kommunens regnskab til de nye selskabers regnskab.
Eksisterende kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov
er ikke omfattet af kravet om organisering i aktie- eller anpartsselskaber, jf.
§ 32.
Vederlag i forbindelse med stiftelse af aktie- eller anpartsselskaber må udelukkende bestå i aktier eller anparter i det nystiftede selskab, jf. lovens § 15, stk. 1,
2. punktum. Baggrunden herfor er, at der ikke skal være tvivl om, at vandselskabers betaling af renter og afdrag på stiftertilgodehavender i form af gældsbreve ikke kan indregnes i priserne som værende nødvendige udgifter i henhold
til vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven.
Hvis kommunen vælger at oprette et kommunalt aktie- eller anpartsselskab skal
kommunen registrere vederlaget, i form af aktier eller anparter i det nye selskab, på funktionerne 8.32.21 og 9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. Oprettelsen af et kommunalt aktie- eller anpartsselskab kræver, at kommunalbestyrelsen meddeler en anlægsbevilling, jf. afsnit 6.1 i ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”.
Vederlaget svarer til værdien af den nettoformue, som kommunen overdrager til
aktie- eller anpartsselskabet.
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I forbindelse med selskabsgørelsen af vandforsyningen skal der foretages en
værdiansættelse af selskaberne, og aktiver og passiver, der kan henføres til
forsyningsområdet, skal overføres til de nye selskabers åbningsbalance. Værdiansættelsen kan foretages i regnskabet for 2009 eller for regnskabet for 2010.
Nedenfor vil metoderne ved værdiansættelsen i 2009 og 2010 blive gennemgået.
Værdiansættelse i regnskab 2009
Den værdi, selskaberne værdifastsættes til, kan beregnes efter metoden, tilbagediskonteret cash flow. Metoden indebærer, at der principielt foretages en
tilbagediskontering af selskabets fremtidige likviditetsstrømme (cash flow) til en
nutidsværdi.
Værdifastsættelsesmetoden betyder, at den værdi, aktiverne er værdifastsat til i
de kommunale anlægskartoteker, ikke nødvendigvis er samme værdi, aktiverne
har i åbningsbalancen i det nye vandselskab. Det betyder, at der kan være en
ubalance mellem de værdier, kommunen overdrager til det nye vandselskab, og
de aktier eller anparter, kommunen får som modydelse, og som registreres på
funktionerne 8.32.21 og 9.32.21. For at få balance kan kommunen op- eller
nedskrive aktiverne inden overdragelsen til det nye vandselskab, jf. nedenstående konteringseksempler.
1) Nedskrivning af grund:
1.22.04 Vandforsyning
Art 0.1 5

8.58.80 Grunde, grp. 001

1)

Art 0.9

51)

9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver
52)

9.58.80 Grunde, grp. 001
52)
1) Grunden nedskrives med 5 mio. kr.

2) Afledte posteringer på hovedkonto 9 – sker automatisk i kommunernes økonomisystemer.

2) Opskrivning af grund:
1.22.04 Vandforsyning
Art 0.1 5

9.58.80 Grunde, grp. 001
52)

8.58.80 Grunde, grp. 001
1)

Art 0.9

51)

9.75.94 Reserve for opskrivninger,
gruppering 001
52)
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1) Grunden opskrives med 5 mio. kr.
2) Afledte posteringer på hovedkonto 9 – sker automatisk i kommunernes økonomisystemer.

Herefter kan aktiver og passiver, der kan henføres til forsyingsområdet, overdrages til det nye selskab, og kommunen får aktier eller anparter som modydelse, jf. nedenstående konteringseksempel.
8.32.21 Aktier og andelsbeviser
Art 6
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1)

8.58.81 Bygninger, grp. 001
Art 8 201)

9.58.81 Bygninger, grp. 001
202)

9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver
202)

9.32.21 Aktier og andelsbeviser
m.v.
203)

9.75.99 Balancekonto
203)

1) Bygning overdrages og værdien heraf konverteres til aktier eller anparter. Den bogførte værdi af bygningen posteres ud af kommunens balance ved brug af art 8 Det forudsættes i eksemplet, at den bogførte værdi af bygningen svarer til værdien af aktierne
eller anparterne.
2) og 3) Overførsel af posteringer fra hovedkonto 8 til hovedkonto 9 (sker automatisk i
kommunernes økonomisystemer).

Værdiansættelse i regnskab 2010
Alternativt kan overførelsen af aktiver og passiver til det nye vandselskab ske til
den bogførte værdi i kommunens regnskab 2009. I så fald skal der ved udarbejdelsen af åbningsbalancen for det nye selskab foretages en værdiansættelse
af de overførte aktiver og passiver. I kommunens regnskab for 2010 foretages
en værdiregulering af kommunens beholdning af aktier eller anparter i vandselskabet svarende til differencen mellem værdioverførslen i kommunens regnskab 2009 og værdioverførelsen i primobalancen for det nye vandselskab.
3) Mellemværender mellem kommunen og de nye vandselskaber
Miljøministeriet har med hjemmel i § 15, stk. 4, i loven om vandsektorens organisering og økonomiske forhold udarbejdet bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Bekendtgørelsen forventes
at træde i kraft 15. februar 2010.
Med mellemværender forstås tilgodehavender, som en kommune har hos et
vandselskab, eller et vandselskab har hos en kommune. Selskaber, der er etableret som § 60 selskaber, er ikke omfattet af reglerne.
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Ved mellemværender forstås som udgangspunkt beholdninger registreret på
udlægsfunktionerne 9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og
9.35.34 Vandforsyning, dvs. det akkumulerede mellemværende, afledt af den
årlige drifts- og anlægsvirksomhed, mellem kommunen og den kommunale
spildevands- og vandforsyning.
Mellemværender kan også være stiftertilgodehavender i form af gældsbreve.
Sådanne mellemværender skal afvikles ved at konvertere gælden til aktie- eller
anpartskapital.
Det gælder endvidere, at den pensionsbyrde/-forpligtigelse, som kommunen har
oparbejdet før selskabsdannelsen, skal fremgå af åbningsbalancen som et mellemværende. Mellemværendet kan opgøres aktuarmæssigt eller på samme
måde som overførselsbeløb jævnfør cirkulære nr. 41 af 15.februar 1977 om
overførsel af beløb ved individuel overgang af tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v., - fratrukket værdien af eventuel genforsikring af
kommunens pensionsforpligtigelse.
For så vidt angår eksisterende gældsforhold mellem kommunen og dens vandeller spildevandsforsyningsvirksomheder, som er driftsmæssigt begrundede,
f.eks. en kommunes lån til forsyningsvirksomheden til køb af et anlæg, vil disse
– såfremt de entydigt kan henføres til forsyningsvirksomheden - kunne indskydes i eller overdrages til et selskab omfattet af § 15, stk. 1. Sådanne gældsforhold vil vandselskabet fortsat kunne betale renter og afdrag på og indregne i
priserne som nødvendige udgifter.
Straksafvikling
Mellemværender, der beløbsmæssigt udgør mindre end 10% af et vandselskabs samlede omsætning i kalenderåret 2009, skal indfries til skyldneren senest 1. juli 2010.
Ved opgørelsen af vandselskabets samlede omsætning medregnes omsætning,
der enten er indskudt i eller overdraget til selskaber i 2009.
Stiftertilgodehavender
Den kommune, der ejer et vandselskab, der er stiftet før 1. juli 2009, skal sørge
for, at stiftertilgodehavender konverteres til aktie- eller anpartskapital senest 1.
juli 2010.
Stiftertilgodehavender er registreret på funktion 9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavenderne konverteres til aktier eller anparter
og registreres derefter på funktion 9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. Samtidig registreres på funktionerne 8.32.25 og 8.32.21.
Øvrige mellemværender
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Mellemværender, der ikke er omfattet af reglerne om straksafvikling eller stiftertilgodehavender, skal være afviklet senest 1. januar 2020. Mellemværendet skal
afvikles som et lån, der tilbagebetales med lige store ydelser i hele lånets løbetid (annuitetslån).
Mellemværendet vedrørende vand- og spildevandsområdet registreres på fortsat på 9.35.30 og 9.35.34. Mellemværendet påvirkes kun ved afvikling af mellemværendet. Evt. over- eller underskud i de nye vandselskaber påvirker ikke
mellemværendet. Der oprettes to nye parallelle funktioner på hovedkonto 8 til
registrering af den årlige afvikling af disse mellemværender (funktion 8.35.30 og
8.35.34).
Uafviklede mellemværender
Mellemværender, der ikke er afviklet senest 1. januar 2020, bortfalder.
Hvis et tilgodehavende bortfalder skal beløbet betragtes som en uddeling til
kommunen efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.
4) Undtagelse fra reglerne om selskabsgørelse
Eksisterende § 60 selskaber (fælleskommunale virksomheder) er ikke omfattet
af kravet om selskabsgørelse i vandsektorloven. Disse selskaber kan derfor
fortsætte som hidtil. § 60-selskaberne, der er selvstændigt regnskabsførende,
optages ikke i de kommunale regnskaber. Der er dog krav om, at § 60 selskaberne aflægger regnskaber efter reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem, idet § 60-selskaberne efter den kommunale styrelseslovs regler
betragtes som en slags ”specialkommune”.
Endvidere kan mindre vandforsyningsanlæg eller mindre omfattende vandforsyningsaktiviteter helt eller delvis skal undtages fra kravet om organisering i
aktie- eller anpartsselskabsform, når ganske særlige omstændigheder taler for
det.
Ganske særlige omstændigheder tænkes navnlig at foreligge for så vidt angår
mindre kommunale vandforsyninger, der har en atypisk karakter.
Af denne grund bibeholdes de eksisterende funktioner til vand- og spildevandsforsyninger i den kommunale kontoplan.
5) Udlån af tjenestemænd
I forbindelse med overdragelser fra kommunen til de nye vandforsyningsselskaber bevarer de i kommunen ved de pågældende forsyningsvirksomheder tjenestegørende tjenestemænd deres ansættelsesforhold til kommunen, idet de
samtidig forpligtes til at gøre tjeneste i et eller flere af de vandselskaber, der
fortsætter forsyningsaktiviteterne.
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Vandselskaberne skal tilbyde de pågældende tjenestemænd ansættelse. I de
tilfælde, hvor ansættelsestilbuddet ikke accepteres, udbetaler kommunen fortsat
løn m.v. og afholder udgifter til pension til de pågældende, dog med refusion fra
vandselskaberne efter aftale med mellem kommunen og vandselskaberne. Der
er således i disse tilfælde tale om en udlånsordning.
Den eksisterende pensionsforpligtelse før selskabsdannelsen indgår i mellemværendet mellem kommunen og selskabet og afvikles i overensstemmelse med
reglerne herom, jf. ovenfor.
Den pensionsalder som optjenes fra overtagelsestidspunktet og fremefter refunderer vandselskabet kommunen for gennem betaling af løbende pensionsbidrag.
I kontoplanen ser det således ud ved udlån af tjenestemænd til det nye vandforsyningsselskab:

8.52.59 Mellemregningskonto
1001)
1002)
3)
20
204)

8.22.05 Indskud i pengeinstitutter
1002)
1001)
4)
20

8.72.90 Hensatte forpligtelser
203)
1) Udbetaling af løn til tjenestemand. Der registreres et tilgodehavende på det nye vandselskab. Tilgodehavendet registreres på 8.52.59 og ikke på 8.28.15, da der ikke er tale
om salg af varer eller tjenesteydelser
2) Det nye vandselskab betaler for kommunens lønudlæg
3) Da tjenestemanden er kommunalt ansat øges pensionsforpligtelserne med en procent
af den pensionsgivende løn. Denne procentsats kan variere alt efter, hvilken aftale, der
er indgået mellem kommunen og vandforsyningsselskabet, og kommunen opnår et tilgodehavende på det nye vandselskab svarende til den optjente pensionsomkostning
4) Det nye vandselskab afregner pensionsomkostningen med kommunen

Resultatet er, at kommunens drift ikke påvirkes af udlånet, og at kommunens
pensionsforpligtelser øges, hvilket vandselskabet skal kompensere kommunen
for.
Pensionerede tjenestemænd
Den eksisterende pensionsforpligtelse før selskabsdannelsen, der opgøres
aktuarmæssigt eller på samme måde som overførselsbeløb jævnfør cirkulære
nr. 41 af 15.februar 1977 om overførsel af beløb ved individuel overgang af
tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v., overtages af kommunen som et mellemværende, der afvikles over 10 år, jf. pkt. 3. Det indebærer, at kommunen overtager pensionsforpligtelsen fuldt ud for allerede pensio-
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nerede tjenestemænd, og dermed også risikoen for at denne øges bl.a. som
følge af forøget levetid.
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
1. Bærbare batterier flyttes fra hovedkonto 1 til hovedkonto 0
Hovedkonto 2
2. Oprettelse af nye grupperinger til trafiktilskud på hovedfunktion 2.32 kollektiv trafik
Hovedkonto 5
3. Præcisering af regler for kontering af stofmisbrugere under 18 år
4. Ændring af kontering af løntilskud til forsikrede ledige
5. Ny gruppering på funktion 5.68.98 til tilskud til befordring efter § 7 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
6. Ny gruppering på dranst 2 på funktion 5.25.17 til berigtigelser
7. Ændringer i medfør af ungepakken
8. Ændringer af voksenlærlingeordningen
9. Ændringer vedrørende supplerende varslingsindsats for ledige
10. Præcisering af reglerne på funktion 5.68.91, grp. 003
11. Ændring af registrering af tilbagebetaling af refusioner fra staten vedrørende sygedagpenge på funktion 5.57.71
12. Flytning af kommunernes medfinansiering af befordringsgodtgørelse
vedr. forsikrede ledige
Hovedkonto 6
13. Præcisering af reglerne til funktion 6.52.74 Interne forsikringspuljer
14. Præcisering af reglerne til funktion 6.52.70 Løn- og barselspuljer
15. Tilpasning af anlægskartotekets grundstruktur angående bygninger
Hovedkonto 9
16. Præcisering af reglerne til funktion 9.72.90, gruppering 001 Ikkeforsikringsdækkede tjenestemandspensioner
Andet
17. Øvrige rettelser
Ad 1 Bærbare batterier flyttes fra hovedkonto 1 til hovedkonto 0
I orienteringsskrivelse af 18. december 2009 blev der oprettet en ny funktion
1.38.67 til bærbare batterier. Da kommunernes samlede udgifter til indsamling
af bærbare batterier og akkumulatorer bliver kompenseret over bloktilskuddet,
skal udgifterne indgå i opgørelsen af de kommunale serviceudgifter. Da ho-
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vedkonto 1 ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifterne, flyttes funktionen
derfor til en nyoprettet funktion på hovedkonto 0,
0.52.85 Bærbare batterier.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 2 Oprettelse af nye grupperinger til trafiktilskud på hovedfunktion
2.32 kollektiv trafik
På funktionerne 2.32.31 Busdrift, 2.32.33 Færgedrift og 2.32.35 Jernbane drift
oprettes en ny funktion 001 Trafiktilskud. På grupperingerne registreres tilskud
til trafikselskaber for hhv. busdrift, færgedrift og havnedrift udført af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 3 Præcisering af regler for kontering af stofmisbrugere under 18 år
Behandling af stofmisbrugere under 18 år er ikke en foranstaltning efter Servicelovens § 101 og skal derfor ikke placeres på funktion 5.38.45 sammen
med øvrig behandling af stofmisbrugere. Udgifter til stofmisbrugsbehandling af
unge under 18 år skal registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som
den unge modtager.
Gruppering 003 og 004 på funktion 5.38.45 slettes. Der foretages derudover
konsekvensrettelser de steder, hvor der er henvist til ovenstående funktion og
grupperinger.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.

Ad 4 Ændring af kontering af løntilskud til forsikrede ledige
Udgifter til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner efter § 55 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. §
23a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Af den grund bør udgifterne ikke registreres på en funktion, der indgår i opgørelsen af serviceudgifterne.
På den baggrund flyttes udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige (funktion
5.68.95 dranst 1, gruppering 002) til funktion 5.68.91 på en nyoprettet gruppering 101.
Samtidig flyttes også statsrefusionen, således at den indeholdes i gruppering
002 på dranst 2 på funktion 5.68.91.
Samtidig med, at løntilskuddet til de forsikrede ledige ansat i kommuner flyttes,
præciseres, at løntilskuddet til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der
er udgiftsført på funktion 5.68.91, gruppering 101,skal indtægtsføres på funktion 5.68.95, gruppering 001 (kommunen som arbejdsgiver). Ellers vil kommunens serviceudgifter netto stige.
Funktion 5.68.95 skifter i øvrigt navn til 5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i
kommuner.
Der foretages endvidere en konsekvensændring på funktion 5.68.91 grp. 009,
hvor henvisningen til de nye grupperinger indsættes.
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Der foretages endvidere sproglige rettelser på funktion 5.68.95, gruppering
003 Undervisning, hvor teksten forkortes.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 5 Ny gruppering 010 på funktion 5.68.98 til tilskud til befordring efter
§ 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Der oprettes en ny gruppering 010 på funktion 5.68.98 til kontering af udgifter
til særlige aktiviteter, herunder tilskud til befordring i forbindelse med jobsøgning efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne efter § 7 finansieres fuldt ud af kommunerne, jf. lovens § 117.
Da udgifterne finansieres fuldt ud af kommunerne, skal de ikke indgå i opgørelsen af hverken beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien. Det vil derfor
være hensigtsmæssigt, at de registreres på en autoriseret gruppering for at
sikre, at udgifterne hertil kan adskilles fra udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2011.
Ad 6 Ny gruppering på dranst 2 på funktion 5.25.17 til berigtigelser
Der oprettes en gruppering 003 til berigtigelser vedrørende særligt dyre enkeltsager under dranst 2 på funktion 5.25.17.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 7 Ændringer i medfør af Ungepakken
Som led i Aftalen om flere unge i uddannelse og job får unge i alderen 15-17
år, der ikke er i uddannelse eller job, mulighed for at få tilbud fra jobcentrene
om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering, mentorstøtte og befordringsgodtgørelse.
Der oprettes dertil en ny gruppering til registrering af driftsudgifter til aktive tilbud til de 15-17-årige på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger:
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)
I forlængelse heraf foretages en udvidelse af gruppering 012 Udgifter til mentor på funktion 5.68.98, således at denne gruppering bl.a. også omfatter udgifter til mentorer til de 15-17-årige.
Udgifterne til vejledning og opkvalificering af de unge er omfattet af refusionsbestemmelserne og gruppering 008 på dranst 2 ændrer derfor betegnelse til:
008 Refusion af mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion
Endvidere opdateres §-henvisninger på funktion 5.68.98 gruppering 003.
Disse ændringer træder i kraft 1. august 2010 og har således virkning fra
regnskab 2010.
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I sammenhæng med ungepakken er der sket en udvidelse af forsøget med
opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud, som medfører en mindre ændring af konteringsreglerne vedr. gruppering 004 på funktion 5.68.91.
Ændringen er trådt i kraft 1. januar 2010 og har således virkning fra regnskab
2010.
Ad 8 Ændringer af voksenlærlingeordningen
Som følge af lovfæstelse af voksenlærlingeordningen foretages der ændringer
i §-henvisningerne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedr. voksenlærlinge på funktion 5.68.91.
Ændringen er trådt kraft 1. maj 2010 og har således virkning fra regnskab
2010.
Ad 9 Ændringer vedrørende supplerende varslingsindsats for ledige
Som følge af indførelse af mulighed for supplerende varslingsindsats for ledige
ændres konteringsreglerne på gruppering 002 på funktion 5.68.93 Jobcentre.
Denne ændring er trådt i kraft 1. marts 2010 og har således virkning fra regnskab 2010.
Ad 10 Præcisering af reglerne på funktion 5.68.91, grp. 003
Der foretages en præcisering af, hvilke udgifter, herunder især i relation til andre aktører, der skal registreres på gruppering 003 på funktion 5.68.91 beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
Præciseringen har virkning fra regnskab 2010
Ad 11 Ændring af registrering af tilbagebetaling af refusioner fra staten
vedrørende sygedagpenge på funktion 5.57.71
Registreringen på funktion 5.57.71 af kommunens tilbagebetaling af refusion til
staten, som den ikke er berettiget til som følgende af manglende overholdelse
af visitations- og opfølgningsreglerne i sygedagpengeloven flyttes fra dranst 2
Statsrefusion til dranst 1 Drift, hvor der oprettes en ny gruppering
011Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af tilsyn,
kontrol og revision.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2011.
Ad 12 Flytning af kommunernes medfinansiering af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige
Kommunernes medfinansiering af udgifter til befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige bliver i dag registreret på funktion 5.68.91 gruppering 005. Denne funktion omfatter imidlertid kommunale udgifter, som er omfattet af reglerne
om statsrefusion, mens kommunernes øvrige medfinansiering af udgifter til de
forsikrede ledige bliver registreret på funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede
ledige. Udgifterne til befordringsgodtgørelse flyttes derfor til en ny gruppering
under funktion 5.57.78:
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2011.
Ad 13 Præcisering af reglerne til funktion 6.52.74 Interne forsikringspuljer
Med orienteringsskrivelse af 4. februar 2010 blev der indført en ny funktion
6.52.74 Interne forsikringspuljer. Der har vist sig behov for at foretage nogle
præciseringer vedrørende konteringen af de interne forsikringspuljer.
Det præciseres, at det udover anvendelse af art 9 også er muligt at registrere
de interne forsikringspuljer ved anvendelse af plus/minus-posteringer.
Administrative omkostninger ved interne forsikringspuljer
De administrative omkostninger, kommunen har ved de interne forsikringsordninger, kan indeholdes i præmiebetalingen til forsikringsordningen. Disse administrative omkostninger skal registreres på funktion 6.45.51.Sekretariat og
forvaltning. Administrationsbidraget, der er indeholdt i præmiebetalingen, registreres ligeledes på funktion 6.45.51, mens selve præmiebetalingen registreres på funktion 6.52.74 Interne forsikringer, der skal hvile i sig selv.
Hvis kommunen ønsker at forsikringstagerne skal finansiere de administrative
omkostninger kan dette også ske ved at reducere forsikringstagernes driftsbevillinger.
I nedenstående forsimplede eksempel er vist de regnskabsmæssige registreringer ved en præmieopkrævning og skadesudbetaling til en ejendomsskade
på 90 og administrative omkostninger på 10.
3.22.01 Folkeskoler
1)
art 9.4 100
3)

6.52.74 Interne forsikringspuljer
2)
art 9.7 -90
3)

art 9.7 -50
4)
art 4.5 50

art 9.4 50

6.45.51 Sekretariat og forvaltning
3)
art 9.7 -10
6)
Art 1
10

8.22.01 Kontante beholdninger
)
art 6
50
6)
art 6
10

1) Præmiebetaling - indeholdt
administrationsbidrag
2)Præmiebetaling
3) Betaling af administrationsbidrag
4) Udbetaling af skadeserstatning fra forsikringspulje
5) Udbedring af skade
6) Udbetaling af løn til administrative medarbejder.

Budgetlægning og interne forsikringsordninger
De interne forsikringsordninger registreres i regnskabet ved anvendelse af interne arter eller plus-/minusposteringer. Ved udbetalinger fra den interne forsikringspulje til udbedring af skader foretages en udbetaling på den funktion,
hvor skaden er sket med anvendelse af en ekstern art. Det er således udelukkende i regnskabet, at skadesudbetalingerne synliggøres.

Side 6

I budgettet er det ikke muligt at se de interne forsikringspuljer. For at synliggøre de interne forsikringsordninger i budgetlægningen foretages en præcisering
af reglerne.
Skadesudbetalingen budgetteres i budgettet direkte på funktion 6.52.74 Interne forsikringspuljer med relevant ekstern art, f.eks. art 4.5 hvis der er tale om
skader på ejendomme. Udbetalingen budgetteres på funktion 6.52.74, da det
ikke i budgettet er muligt at forudsige, hvor en evt. skade vil forekomme i løbet
af budgetåret. Ved at synliggøre udgiften i budgettet vil udgifterne til skader
blive regnet med i kommunens serviceudgifter.
I nedenstående eksempel er vist budgettet for forsikringspuljer for en kommune, der har en central intern forsikringspulje:
3.22.01 Folkeskoler
1)
art 9.4
50

6.52.74 Interne forsikringspuljer
1)
art 9.7
-50
2)
art 4.5
50

8.22.01 Kontante beholdninger
2)
art 6
50
1) Intern præmiebetaling
2) Udbedring af skade

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.

Ad 14 Præcisering af reglerne til funktion 6.52.70 Løn- og barselspuljer
I orienteringsskrivelse af 18. december 2008 blev det beskrevet, hvorledes
barselsudligningspuljer skal registreres i budget- og regnskabssystemet. Det
blev beskrevet, at puljen kan registreres enten ved hjælp af en budgetmæssig
omplacering eller ved brug af interne arter. Det præciseres, at det også er muligt at anvende plus/minus posteringer på de eksterne arter til registreringen af
barselsudligningspuljer.
Regelsættet vedrørende barselsudligningspuljer er endvidere indarbejdet i
budget- og regnskabssystemet.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
Ad 15 Tilpasning af anlægskartotekets grundstruktur angående bygninger
I orienteringsskrivelse nr. 15 af 24. september 2009 blev der foretaget en opdeling
af de materielle anlægsaktiver i grunde og bygninger på funktion
8.58.80/8.58.81 på hovedkonto 8 balanceforskydninger og funktion
9.58.80/9.58.81 på hovedkonto 9 balance.
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I orienteringsskrivelse af 18. december 2009 blev der som konsekvens af denne opdeling oprettet en ny obligatorisk kategori 008 i anlægskartoteket til
grunde.
Denne kategori til grunde ændres til 000 Grunde, således at nummereringen
følger funktionsnavnet til bygninger under de materielle anlægsaktiver hhv.
8.58.80/9.58.80.
Samtidig foretages konsekvensrettelser i budget- og regnskabssystemet, hvor
der henvises til anlægsaktiverne på hhv. 8.58.80/8.58.81 på hovedkonto 8 balanceforskydninger og 9.58.80/9.58.81 på hovedkonto 9 balance.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 16 Præcisering af reglerne til funktion 9.72.90, gruppering 001 Ikkeforsikringsdækkede tjenestemandspensioner
Det præciseres, at hensættelsen til tjenestemandspensioner er 20,3 % af den
pensionsgivende løn.
Endvidere præciseres det, at betaling af forsikringspræmie nedsætter pensionsforpligtelserne.
Registreringen på funktion 9.72.90 sker som udgangspunkt automatisk i kommunernes økonomisystemer, og det anføres derfor ikke som en særskilt postering i konteringsreglerne.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
Ad 17 Øvrige rettelser
Alle ændringer i dette afsnit har virkning fra regnskab 2010.
a.
Funktion 9.72.90 Hensatte forpligtelser gruppering 002 Bonusbetaling vedr. pilotjobcentre opdateres i medfør af, at jobcentrene er overgået til kommunerne
og pilotjobcentrene er nedlagt. Endvidere rettes anvendelse af art 0.8 til anvendelse af art 0.6 ved bonusbetaling af andre aktører.
b.
I orienteringsskrivelse af 4. februar 2010 pkt. 6 blev der orienteret om ny bekendtgørelse og vejledning om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder. Bekendtgørelsen og vejledningen er efterfølgende blevet kundgjort i Lovtidende og offentliggjort på
www.retsinformation.dk. Bekendtgørelsen og vejledningen har fået nr. Disse
nr. indsættes i hhv. bekendtgørelsen og vejledningen i afsnit 9.2.
c.
Der er foretaget en korrekturrettelse af konteringsreglerne vedrørende funktion
5.68.95 gr. 020.
d.
På funktion 6.45.53 rettes henvisningen til den statslige refusion til funktion
5.68.91 dranst 2 gruppering 005.
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e.
På funktion 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede rettes
henvisning til SEL § 94b-96 vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp
mv. som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til
personer med nedsat funktionsevne. Endvidere foretages en enkelt korrekturrettelse på grp. 002.
f.
I afsnit 1.1 opdateres beskrivelsen af indholdet i budget- og regnskabssystemet.
g.
Der er foretaget konsekvensrettelser i medfør af, at ministeriet har skiftet navn
til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
h.
I afsnit 4.8,side 1, beskrives indholdet af hovedkonto 8. Denne indholdsfortegnelse indeholder enkelte fejlhenvisninger, som rettes. Derudover opdateres
indholdet med nye funktioner.
i.
Der foretages en præcisering af reglerne på funktion 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1385 af 12.
december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger.
j.
I konteringsreglerne vedrørende funktion 2.22.07 Parkering er der fejlagtigt
angivet, at evt. tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter skal registreres på
gruppering 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter med modpost på
gruppering 092. Modpost for tab vedr. indtægter fra parkeringsudgifter skal
modposteres på 8.28.15 Andre tilgodehavender. Dette rettes.
k.
I konteringsreglerne vedrørende funktion 5.32.30 Ældreboliger anføres det, at
der på funktion 8.52.59/9.52.59 skal foretages en særskilt registrering af den
del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med
modpost på balancekontoen. Henvisningen til funktion 8.52.59 er ikke korrekt,
da konteringen skal ske direkte på funktion 9.52.59 med modpost på balancekontoen. Dette rettes.
l.
I orienteringsskrivelse af 8. oktober 2008 blev funktionerne 7.22.11, 8.22.11 og
9.22.11 ændret fra ”Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande” til ”Udenlandske obligationer”. Formålet var at bringe kontoplanen i overensstemmelse
med anbringelsesbekendtgørelsen, hvorefter det er muligt at placere midler i
likvide aktiver udstedt i andre lande, end EU/EØS-landene. Da anbringelsesbekendtgørelsen meget omhandler obligationer blev betegnelsen ”Udenlandske obligationer”. Denne formulering blev ved orienteringsskrivelse af 24. september 2009 overført til gruppering 004 på dranst 4 på funktion 7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.
Imidlertid burde betegnelsen have været ”Likvide aktiver udstedt i udlandet”,
da midler både kan placeres i udenlandsk valuta og obligationer. Dette rettes.
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m.
Der foretages mindre korrekturrettelser i teksten i afsnit 8.2 vedrørende materielle anlægsaktiver og indregningen af varelagre.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 19. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
1.

Præciseringer samt oprettelse af nye grupperinger på funktion
0.25.18
Hovedkonto 2
2.
Præcisering vedr. tab af parkeringsindtægter på funktion 2.22.07
3.
Præcisering af reglerne vedr. tilskud til trafikselskaber
Hovedkonto 3
4.
Oprettelse af ny gruppering til specialundervisning på funktion
3.22.12
Hovedkonto 5
5.
Oprettelse af ny gruppering til sprogstimulering på funktion 5.25.10
6.
Ændringer som følge af Barnets Reform på funktion 5.28.20
7.
Ændringer som følge af Barnets Reform på funktion 5.28.21
8.
Ændringer som følge af styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge på funktion 5.28.23
9.
Præcisering af regler om kontering af kriminelle unge på funktion
5.28.24 i medfør af ungdomskriminalitetspakken
10. Præcisering af konteringsregler vedr. madservice og personlig og
praktisk hjælp
11. Oprettelse af nye grupperinger på funktion 5.46.60
12. Oprettelse af ny gruppering til berigtigelser samt præciseringer på
funktion 5.68.94
13. Oprettelse af ny gruppering vedr. mentorordning på funktion
5.68.98
Hovedkonto 6
14. Oprettelse af ny gruppering til væksthuse på funktion 6.48.67
Hovedkonto 7
15. Oprettelse af ny gruppering på funktion 7.68.94 til registrering af
nedsat grundskyld
Hovedkonto 8
16. Oprettelse af nye grupperinger på hovedkonto 8 til afvikling af mellemværender mellem kommunen og selskabsgjorte forsyningsvirksomheder
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17.

Øvrige ændringer

Kapitel 7
18. Bemærkninger vedr. finansielle instrumenter i regnskabet
Ad 1 Præciseringer samt oprettelse af nye grupperinger på 0.25.18
Det har vist sig, at der på funktion 0.28.18 gruppering 003 og 004 kan være
behov for tilbagebetalinger vedrørende udgifter til flygtninges fraflytning og lejetab ved fraflytning. De eksisterende grupperinger skal udelukkende anvendes til udgifter.
Der oprettes to nye grupperinger til registrering af evt. tilbagebetalinger af udbetalt tilskud vedrørende henholdsvis flygtninges flytning og lejetab mv. på
funktion 0.25.18.
015 Flygtninges fraflytning, tilbagebetalinger
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2011.
Ad 2 Præcisering vedr. tab af parkeringsindtægter på funktion 2.22.07
Ved tab på parkeringsindtægter skal tabet debiteres på funktion 005 Tab vedr.
indtægter fra parkeringsafgifter med modpost på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender. Det præciseres yderligere, hvis der er indgået en aftale mellem
kommunen og staten om, at tabet deles mellem stat og kommune, så skal den
statslige andel af tabet debiteres på funktion 8.48.49 Staten, mens funktion
2.22.07 gr. 092 krediteres.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
Ad 3 Præcisering af reglerne vedr. tilskud til trafikselskaber
For 2007 og 2008 var det muligt for kommuner at afløfte lønsumsafgift af den
andel af tilskuddet til trafikselskaber, som blev anvendt til private leverandører.
Hensigten med ændringen af positivlisten var at sikre konkurrenceneutralitet
mellem private og offentlige leverandører. Dette indebar, at kommuner og regioner i 2007 og 2008 kunne afløfte de indirekte udgifter til lønsumsafgift, der
betales via tilskud til trafikselskaberne. Dette skete konkret ved, at der i kommunernes og regionernes regnskab for 2007 og 2008 skulle bogføres de private leverandørs bruttodriftsudgifter til buskørsel, færgedrift og jernbaner på
gruppering 001 under henholdsvis funktion 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35 i den
kommunale kontoplan. Der var en momsandelsrefusion på 10 pct.
Differencen mellem tilskuddet til trafikselskabet og bruttoudgifterne til buskørsel udført af private leverandører konteres på funktionen og giver ikke adgang
til refusion via momsrefusionsordningerne.
Det præciseres i konteringsvejledningen i kapitel 4, at det kun er den andel af
tilskuddet til trafikselskaber, der udføres af private leverandører, der skal registreres på gruppering 001.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
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Ad 4 Oprettelse af ny gruppering til specialundervisning på funktion
3.22.12
På funktion 3.22.12 oprettes tre nye grupperinger på funktionen, så det bliver
muligt at udskille udgifter til specialundervisning på frie kostskoler efter kapitel
4 i lov om frie kostskoler:
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler
002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om frie kostskoler
Ved oprettelse af de nye grupperinger vil konteringen på dette område blive
ensrettet med konteringen på funktion 3.22.10
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
Ad 5 Oprettelse af ny gruppering til sprogstimulering på funktion 5.25.10
Som følge af ændringer i dagtilbudsloven overføres kontering af indtægter og
udgifter vedrørende sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen fra
Undervisningsministeriet (folkeskoleloven) til Socialministeriets ressort med
virkning fra 1. juli 2010. Funktion 3.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn
i førskolealderen nedlægges, og der oprettes tilsvarende på funktion 5.25.10
gruppering 001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 6 Ændringer som følge af Barnets Reform på funktion 5.28.20
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale mellem satspuljepartierne om Barnets Reform. Aftalen udmøntes bl.a. med ændringer af serviceloven, som giver anledning til ændringer i budget- og regnskabssystem for kommuner.
På gruppering 007 Advokatbistand (§ 72) ændres alderen for den unge fra 15
til 12 år, jf. ændring af Servicelovens § 72. Derudover foretages en mindre
præcisering af teksten på grupperingen, således at der nu omtales tvangsanbringelser.
Der oprettes en ny gruppering 008 Kommunale plejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 2).
Her registreres udgifter til anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet i
kommunale plejefamilier.
Derudover foretages en opdatering af henvisninger til Serviceloven.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 7 Ændringer som følge af Barnets Reform på funktion 5.28.21
Gruppering 001 nedlægges. Konsulentbistand skal fremover konteres på funktion 5.35.40.
På gruppering 005 tilføjes kommunale plejefamilier.
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Gruppering 006 Personlig rådgiver slettes. Udgifterne til personlig rådgivning
lægges sammen med udgifterne til kontaktpersoner på gruppering 007.
På gruppering 007 præciseres konteringsreglerne, så det fremgår, hvad der
menes med "kontaktperson". Det præciseres derudover, at på grupperingen
konteres også udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter Servicelovens 68b, stk. 4.
På gruppering 010 tilføjes, at udgifter vedrørende anden form for støtte til unge
over 18 år, jf. Servicelovens § 76 stk. 3, nr. 4, skal registreres på grupperingen.
Kontobetegnelsen for gruppering 011 ændres til "Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a)." Der
indsættes ny konteringstekst.
Gruppering 012 slettes.
Der foretages endvidere en opdatering af henvisninger til Serviceloven på
funktionen.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2011.
Ad 8 Ændringer som følge af styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge på funktion 5.28.23
Det tilføjes i konteringsreglerne, at udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. §
123 b i lov om social service, konteres på funktionen. § 123 b er en ny bestemmelse i Serviceloven, jf. lov nr. 551 af den 26. maj 2010 om styrkelse af
indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge. Delvist lukkede institutioner er henvendt til børn og unge mellem 12 og 17 år. I den nye institutionstype
vil der være mulighed for, at fastholde børn og unge fysisk, når der er risiko for
at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 9 Præcisering af regler om kontering af kriminelle unge på funktion
5.28.24 i medfør af ungdomskriminalitetspakken
I medfør af ungdomskriminalitetspakken præciseres det, at udgifter til unges
ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5, i lov om social service, skal konteres på funktion 5.28.24. § 174, stk. 5 er en ny bestemmelse jf.
lov nr. 627 af 11. juni 2010.
Funktionen ændrer navn til 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og
unge.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 10 Præcisering af konteringsregler vedr. madservice og personlig og
praktisk hjælp
På funktion 5.32.32 gruppering 092 og 093 præciseres konteringsteksten, således at grupperingerne også omfatter betaling for madservice. Der foretages
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endvidere en præcisering af opdelingen af de to grupperinger, således at
gruppering 092 omfatter ydelser omfattet af frit valg, mens gruppering 093 omfatter ydelser undtaget frit valg.
På funktion 5.32.33 oprettes en ny gruppering 092 til betaling for tilbud med
aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 79 og Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig
og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
Derudover præciseres konteringsteksten i funktion 5.32.33 gruppering 093,
herunder tilføjes en hjemmelshenvisning.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 11 Oprettelse af nye grupperinger på funktion 5.46.60
Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 ændres benævnelsen af det kommunale integrationstilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge fra og med 1.
august 2010 til integrationsprogram.
Samtidig sker en udvidelse af integrationslovens personkreds til at omfatte alle
nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, benævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i
medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal have tilbudt et introduktionsforløb,
der – i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge og familiesammenførte udlændinge får tilbudt – består af danskuddannelse, kursus i danske
samfundsforhold og dansk kultur og historie samt – for visse udlændinge, som
ikke er i beskæftigelse – aktive tilbud efter integrationsloven. Det kommunale
integrationstilbud til denne gruppe benævnes introduktionsforløb.
På baggrund af omtalte lovændring omdøbes funktionen 5.46.60 til ”Integrationsprogram og introduktionsforløb”. Samtidig angives det tydeligt, på hvilke
grupperinger udgifter til henholdsvis integrationsprogrammer og introduktionsforløb skal konteres.
Det følger desuden af lov nr. 571 af 31. maj 2010, at nyankomne udlændinge
fra lovens ikrafttræden skal tilbydes et kursus i danske samfundsforhold og
dansk kultur og historie. Endelig gives der mulighed for, at kommunerne kan
yde støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion for en nyankommen arbejdstager. På funktionen 5.46.60 oprettes derfor fem nye grupperinger:
015 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til
ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 22
016 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til
selvforsørgende ifølge integrationslovens § 22
017 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie
som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 e
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018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f
019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g
Desuden foretages konsekvensrettelser af benævnelsen af gruppering 100,
101 og 102.
Det er alene udgifter efter lovens ikrafttrædelse den 1. august 2010, der skal
konteres efter de nye regler.
Som følge af lov nr. 573 af 31. maj 2010 kan der pr. 1. juli 2010 ikke længere
opkræves gebyr for deltagelse i danskuddannelse, og der bør således ikke
konteres indtægter på gruppering 091 efter 1. juli 2010.
Endelig ændres refusionssatsen fra 75 pct. til 100 pct. på kommunernes udgifter til hjælp til repatriering med lov nr. 248 af 23. marts 2010. Der foretages
derfor en konsekvensrettelse af benævnelsen af gruppering 001 under 5.46.65
”Repatriering”.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
Ad 12 Oprettelse af ny gruppering til berigtigelser samt præciseringer på
funktion 5.68.94
På funktion 5.68.94 foretages en række præciseringer af konteringsvejledningen.
Endvidere oprettes en ny gruppering 003 på dranst 2 til berigtigelser vedrørende udgifter til forsikrede ledige i 2009.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 13 Oprettelse af ny gruppering vedr. mentorordning på funktion
5.68.98
På funktion 5.68.98 oprettes en ny gruppering 017 til udgifter til mentorer for
flere personer:
017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum)
Samtidig justeres konteringsteksten på gruppering 012.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 14 Oprettelse af ny gruppering til væksthuse på funktion 6.48.67
Det er aftalt mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet, at kommunerne
fra 1. januar 2011 overtager ansvaret for væksthusene.
Det er endvidere aftalt, at kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem. Kommunernes finansiering af væksthusene opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige mø-
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de mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet, og finansieringen for det
kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL.
Der oprettes en ny gruppering til væksthuse på funktion 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri til kommunens indtægter og udgifter i forbindelse med
væksthuse.
001 Væksthuse
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 15 Oprettelse af ny gruppering på funktion 7.68.94 til registrering af
nedsat grundskyld
Pr. 1. januar 2011 træder lov nr. 705 af 25. juni 2010 om ændring af lov om
kommunal ejendomsskat i kraft. Loven indebærer, at grundskyldspromillen på
produktionsjord nedsættes. Som kompensation for den nedsatte grundskyld
yder staten i 2011 et tilskud til de kommuner, der får et nedsat provenu som
følge af lovens vedtagelse. Der oprettes derfor en ny gruppering på funktion
7.68.94 til registrering af dette tilskud.
002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 16 Oprettelse af nye grupperinger på hovedkonto 8 til afvikling af mellemværender mellem kommunen og selskabsgjorte forsyningsvirksomheder
Der sker flere og flere selskabsgørelser af de kommunale forsyningsområder.
I de kommuner, hvor et forsyningsområde er selskabsgjort, skal der ske en afvikling af det mellemværende mellem kommunen og forsyningsselskabet, som
tidligere har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funktion 9.35.30-9.35.35 alt efter hvilket forsyningsområde, der er tale om.
Afviklingen af disse mellemværender registreres på nyoprettede funktioner på
hovedkonto 8. Registrering af debetbevægelser sker ved afvikling af kommunal gæld, mens kreditbevægelser sker ved afvikling af kommunalt tilgodehavende.
8.35.31 Gasforsyning
8.35.32 Elforsyning
8.35.33 Varmeforsyning
8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder
Vand- og spildevandsområdet samt elforsyningsområdet er omfattet af pligt til
selskabsgørelse. Afvikling og nedbringelse af mellemværende i forbindelse
selskabsgørelsen på vand- og spildevandsområdet registreres på funktionerne
8.35.30 og 8.35.34. Afviklingen af det tilsvarende mellemværende på elforsyningsområdet er hidtil sket direkte på funktion 9.35.32 med modpost på balancekontoen. Afviklingen af mellemværender foretages herefter efter de samme
regler som på de øvrige forsyningsområder, der er blevet selskabsgjort.
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Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
Ad 17 Øvrige ændringer
Alle ændringer i dette afsnit har virkning fra regnskab 2010.
a)
På funktion 0.25.15 slettes henvisning til lovens nr., da dette er forældet i teksten på funktionen og på gruppering 001.
b)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fået ny mailadresse til indsendelse af
elektroniske oversigter og andet materiale vedrørende budget- og regnskabssystem for kommuner. Den nye mailadresse er: budregn@im.dk. Adressen
opdateres i Budget- og regnskabssystemet.
c)
På funktion 5.57.71, grp. 007, præciseres det, at udgifter til § 82 i Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres her. Præciseringen skyldes at §
82 ikke blev medtaget, da grupperingen blev oprettet.
d)
Det præciseres i afsnit 4.5.1, at tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, jf.
dagtilbudslovens 43, stk. 2, for frokost efter dagtilbudslovens § 16 a, samt tilskud 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 registreres på de autoriserede grupperinger for tilskud til friplads.
e)
På funktion 5.68.91 foretages en række præciseringer af konteringsreglerne.
Derudover foretages en opdatering af lovhenvisninger på funktionen.
f)
I afsnit 3.5.2 under funktion 5.25.10 er nævnt grupperingerne 017, 018 og 019.
Disse grupperinger er ikke nævnt i konteringsvejledningen i afsnit 4.5.2. Dette
rettes.
Ad 18 Bemærkninger vedr. finansielle instrumenter i regnskabet
I afsnit 7.2.2.1.e præciseres det i overensstemmelse med vejledning nr. 9554
af 26. juni 2009 om kommunernes låntagning, at der i regnskabsbemærkningerne, for det år hvor en terminskontrakt indgås, skal redegøres for hvilke
fremtidige kontraktlige betalinger, der er terminssikret, såfremt terminskontrakten rækker udover regnskabsåret. Ligeledes præciseres det, at der skal redegøres for de optioner, som kommunen har indgået i årets løb samt de optioner, som er indgået i tidligere regnskabsår, men fortsat løber.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 20. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 2, 4 og 6-9
1.

Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab

Kapitel 2
2.

Ny art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)

Kapitel 4
3.
4.

5.
6.
7.

Ændringer af funktion 5.46.60
Ændringer på beskæftigelsesområdet, som følge af aftale om nye
rammer for sygefraværsindsatsen samt aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker
Tilpasning af funktion 5.68.95
Ændring af regler vedr. interne forsikringsordninger
Øvrige ændringer

Ad 1. Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab
Det følger af økonomiaftalen for 2011 mellem staten og KL, at kommunerne
skal udarbejde halvårsregnskaber fra 2011, og at Budget- og regnskabsudvalget i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlægger den konkrete udformning. Reglerne fastlægges under hensyntagen til de administrative konsekvenser, og samtidig vurderes muligheden for forenkling af reglerne vedrørende omkostningsregnskaber.
Det er på den baggrund besluttet, at der indføres halvårsregnskaber i kommunerne fra 2011. Lovforslag er blevet fremsat den 16. december 2010. Der vil
blive orienteret nærmere herom, når Folketingets behandling af lovforslaget er
afsluttet i foråret 2011.
Samtidig forenkles det omkostningsbaserede regnskab. Forenklingerne består
først og fremmest af, at det bliver frivilligt at udarbejde i et omkostningsbaseret
driftsregnskab, dvs. anvendelsen af hovedart 0 på hovedkonto 0-8 gøres frivil-
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lig. Derimod fastholdes den udvidede balance, der er blevet etableret med den
omkostningsbaserede regnskabsreform. Målingen af aktiver og passiver, som
er baseret på omkostningsbaserede principper, kan med forenklingen ske direkte på hovedkonto 9. Det skal i så fald sikres, at der etableres forretningsgange, der sikrer, at registreringen af tilgang, afgang m.v. i anlægskartoteket
også indregnes i status.
For funktionerne 9.55.79-9.72.90, gæld vedrørende finansielt leasede aktiver,
materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver og
hensatte forpligtelser, herunder forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner, kan målingen af aktiver og passiver ske direkte på funktionen med modpost på egenkapitalen. Det vil således være frivilligt at registrere ændringen i
disse på hovedkonto 8 Balanceforskydninger.
Det er fortsat et krav, at der foretages detaljerede registreringer i anlægskartoteket, jf. kap. 8 i budget- og regnskabssystemet. F.eks. skal afskrivninger opgøres bl.a. for at sikre, at der kan udarbejdes en retvisende balance og, at der
eksisterer data til brug ved omkostningskalkulationer f.eks. i forbindelse med
afgivelse af kontrolbud.
Som konsekvens af, at det gøres frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret
driftsregnskab, bliver det frivilligt i årsregnskabet at udarbejde en anlægsoversigt, en resultatopgørelse, en pengestrømsopgørelse, en omregningstabel, der
har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede resultat, jf. afsnit 7.2.2.1.
Derimod fastholdes, at der i årsregnskabet skal redegøres for anvendt regnskabspraksis, der bl.a. skal beskrive principperne for afskrivninger, ligesom en
omkostningsbaseret balance, der omfatter alle kommunale aktiver og forpligtelser, skal vises. Dog gøres det frivilligt at opgøre og registrere feriepengeforpligtelserne på funktion 9.52.55.
Herudover afskaffes reglerne vedrørende "bunkning" af anlægsaktiver, da reglen indeholder væsentlige elementer af skøn og indebærer, at løbende og
samlet udskiftning af f.eks. IT-udstyr behandles forskelligt regnskabsmæssigt.
Bunkede aktiver, som allerede er optaget på balancen fjernes ikke fra balancen, men udgår af balancen i takt med afskrivningen.
Ændringerne i det omkostningsbaserede regnskab træder i kraft med virkning
for regnskab 2010.
Ad 2. Ny art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)
Som en del af forårspakken 2.0. ophæves momsfritagelsen for salg af nye
bygninger og byggegrunde pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 520 af 12. juni 2009.
Det betyder, at der kommer moms på salg af fast ejendom, når der er tale om
byggegrunde og nye bygninger, og at kommunerne fremover skal momsregistreres på området, når de sælger deres udstykninger. Salg af gamle bygninger forbliver momsfri.
Ændringen indebærer således, at køb af bygninger efter 1. januar 2011 vil
kunne være både inkl. og ekskl. moms.
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Da den eksisterende art 2.6 Køb af jord og bygninger i relation til momsrefusionsordningen alene kan anvendes til udgifter ekskl. moms, oprettes der en ny
art 2.5 Køb af jord og bygninger, som anvendes ved køb af jord og bygninger,
der er pålagt moms.
For en nærmere redegørelse af ophævelsen af momsfritagelsen for salg af
nye bygninger og byggegrunde i relation til den kommunale momsrefusionsordning henvises til ministeriets orienteringsskrivelse af 1. december 2010.
Ændringen træder i kraft med virkning regnskab 2011.
Ad 3 Ændringer af funktion 5.46,60
I orienteringsskrivelse af 7. december 2010 om 19. omgang rettelsessider blev
der orienteret om oprettelse af nye grupperinger på funktion 5.46.60. I forlængelse heraf er vi blevet gjort opmærksom på manglende gruppering på dranst
2 samt upræcise formuleringer i konteringsvejledningen. Der er derfor foretaget en række ændringer og præciseringer i kontoplan og konteringsvejledning
samt oprettet en ny gruppering på dranst 2 til kontering af refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløb.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2010
Ad 4. Ændringer som følge af aftale om nye rammer for sygefraværsindsatsen, hvori der bl.a. indføres en ny og effektiv refusionsmodel, samt aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker
Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 5. november 2010 indgået aftale om nye rammer for sygefraværsindsatsen. Desuden har regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået aftale
om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker.
Aftalepartierne er enige om en justeret indsats og en ny refusionsmodel, der
består af følgende tre elementer:
1) En ny og effektiv refusionsmodel
2) Et fælles rådighedsloft
3) Ingen refusion for administrative udgifter til andre aktører
I dag hjemtager kommunerne lav refusion af udgifterne til sygedagpenge i perioder med passiv forsørgelse og høj refusion i perioder med aktive tilbud uanset typen af aktive tilbud. Refusionssatserne på sygedagpengeområdet er i
9. - 52. sygeuge 35 pct. i passive perioder og 65 pct. i aktive perioder. Staten
refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere uden loft over udgifterne. De nuværende refusionsprocenter giver en for
stærk tilskyndelse til at give aktive tilbud uden hensynstagen til, hvorfor, hvor
meget og hvordan der gives tilbud.
Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at kommunerne fremover kan
hjemtage 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med gradvis tilbagevenden (delvis raskmelding), virksomhedsrettede aktive tilbud i form af
virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller tilbud om ordinær uddan-
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nelse, og 30 pct. i perioder med tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering
eller passiv forsørgelse.
I dag hjemtager kommunerne høj refusion for perioder med aktivering – uanset
aktiveringstypen – og lav refusion i perioder med passiv forsørgelse. Refusionssatserne på arbejdsløshedsdagpengeområdet er 75/50 pct. og 65/35 pct.
på kontanthjælps-, ledighedsydelses- og sygedagpengeområdet. Refusionssatsen for revalidering er 65 pct.
De nuværende refusionsprocenter giver en for stærk tilskyndelse for kommunerne til aktivering uden hensynstagen til, hvorfor, hvor meget og hvordan der
aktiveres.
Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at kommunerne fremover hjemtager 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud), samt ordinær uddannelse og 30 pct. i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering,
6 ugers selvvalgt uddannelse eller passiv forsørgelse.
Med indførelse af ét fælles rådighedsloft på 13.700 kr. pr. helårsperson for sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af ledighedsydelse m.fl. forenkles kommunernes styring. Som en konsekvens af etableringen af et fælles rådighedsloft omfattes kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud til bl.a. sygedagpengemodtagere af budgetgarantien.
Baggrunden for aftalen om ét fælles rådighedsloft er, at refusionen af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere har været i
markant vækst og er ikke underlagt et rådighedsloft i dag. Driftsudgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere vil i 2010 med den gældende retstilstand
væsentligt overstige det forudsatte niveau i aftalen om nedbringelse af sygefravær fra november 2008.
Aftalerne, der udmøntes ved L 67, L 69 og L 71, der er vedtaget af Folketinget
den 17. december 2010, giver anledning til følgende ændringer i den kommunale kontoplan:
A. Oprettelse af ny funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Der oprettes en ny funktion 5.68.90 til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.
Udgifterne, der er refusionsberettigede, registreres under ét fælles driftsloft,
der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og
starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.
På dette område gives der 50 pct. refusion inden for et fælles driftsloft.
Udgifterne opdeles for de fleste af målgruppernes vedkommende i udgifter til
ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter for målgrupperne, dog med undtagelse af modtagere af ledighedsydelse og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse, hvor der kun oprettes én driftsgruppering.
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Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
B.
Ændringer af funktionerne 5.57.78 og 5.68.91
På funktionerne 5.57.78 og 5.68.91 foretages afløb af de udgifter, der vedrører
reglerne for 2010. Betegnelsen på de eksisterende grupperinger på funktionerne ændres derfor.
Derudover oprettes der på funktionerne 5.57.78 og 5.68.91 nye grupperinger
til ordninger, hvor der indføres nye refusionssatser.
Endvidere foretages nogle mindre justeringer af teksten på funktion 5.68.91.
Bl.a. ændres perioden for forsøgsordninger vedr. større afskedigelser samt
supplerende indsats til nyledige efter opsigelsesperioden til 31. December
2011 på gruppering 019.
På funktion 5.68.91 præciseres det, at grupperingerne 020 og 100 i 2011 udelukkende skal anvendes til afløbsudgifter vedr. 2010.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
C. Ændringer af funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og
5.68.98
Der er afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. På funktionerne
5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98 sker afløbet på nyoprettede
grupperinger på de eksisterende funktioner, dog med undtagelse af de eksisterende grupperinger 007 på funktion 5.57.71 og 5.58.80 samt gruppering
003 på funktion 5.58.81, der ændres.
Derudover ændres refusionssatserne på de eksisterende grupperinger på
funktionerne.
Endvidere oprettes nye grupperinger til tilbagebetalinger på dranst 1 og til
statsrefusioner og tilbagebetalinger på dranst 2.
Der foretages endvidere mindre konsekvensrettelser af de henvisninger, der er
til grupperingerne på funktionerne under dranst 2 statsrefusion.
På funktion 5.68.98 nedlægges grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014,
og 020 da disse udgifter flyttes til den nyoprettede funktion 5.68.90. Der oprettes en gruppering til afløbsudgifter vedr. udgifter i 2010 på disse grupperinger.
Derudover er der på dranst 2 slettet grupperingerne 007,016 og 020.
Desuden er der foretaget en række korrekturrettelser på funktion 5.68.98
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
D. Oprettelse af nye grupperinger til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på funktionerne 5.57.71 og 5.58.81
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Der oprettes en ny gruppering 009 på funktion 5.57.71 til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengenmodtagere med 50 pct. refusion uden for driftsloftet, jf., § 120 i LAB.
Samtidig foretages konsekvensrettelse på gruppering 002 på dranst 2.
Der oprettes endvidere en ny gruppering 004 på funktion 5.58.81 til udgifter tilhjælpemidler og befordringsgodtgørelse til ledighedsydelsesmodtagere med
50 pct. refusion uden for driftsloftet, jf. § 120 i LAB.
Samtidig foretages konsekvensrettelse på gruppering 005 på dranst 2.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
E. Tilpasning af funktion 6.45.53
På funktion 6.45.53 præciseres det, at de to grupperinger vedr. administrative
udgifter til andre aktører skal anvendes til afløbsudgifter i 2010. Grupperingerne skal ikke anvendes til udgifter i 2011, hvor administrative udgifter til andre
aktører registreres på funktionen sammen med de tilsvarende udgifter vedr.
jobcentrene.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 5. Tilpasning af funktion 5.68.95
På funktion 5.68.95 ændres funktionens titel, så det fremgår, at funktionen skal
anvendes til udgifter til alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote
for løntilskudsstillinger.
Gruppering 020 ændres, således at denne gruppering også skal anvendes ved
udgifter til alternative tilbud for ikke-forsikrede ledige.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 6 Ændring af regler vedr. interne forsikringsordninger
Med orienteringsskrivelse af 4. februar 2010 blev der indført en ny funktion
6.52.74 Interne forsikringspuljer. Princippet i ordningen er, at der kan opkræves en intern præmie af forsikringstagerne (f.eks. omkostningsstederne), og at
præmiebetalingen anvendes til at finansiere udgifter til udbedring af forsikringsskader. Det er efter gældende regler et krav, at udgiften til skadesudbedring afholdes på omkostningsstedet, og at der overføres midler fra forsikringspuljen til omkostningsstedet til helt eller delvist at dække skadesudgifterne.
Dette ændres, således at udgiften til skadesudbedring afholdes på funktion
6.52.74, og at omkostningsstederne alene belastes med præmiebetalingen og
evt. udgifter til selvrisiko. Dette skyldes, at det på arbejdsskadeområdet ikke er
foreneligt med gældende regler at afholde udgifter til erstatning på omkostningsstedet. Når kommunerne er selvforsikrende, skal arbejdsgiverdelen og
forsikringsdelen holdes adskilt, således at arbejdsgiveren ikke får kendskab til
personfølsomme oplysninger.
Derfor ændres reglerne for kontering af udgifter til skadesudbedring generelt,
således at der ensartede regler for alle typer af interne forsikringsordninger.
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På T-kontiene herunder er vist registreringerne af udgifter og omkostninger
vedr. ejendomme og løsøre (som eksempel er valgt folkeskoleområdet).
3.22.01 Folkeskoler
1)
art 9.4
50
3)
art 9.4
5

6.52.74 Interne forsikringspuljer
1)
art 9.7
-50
2)
art 4.5
25
3)
art 9.7
-5

8.22.01 Kontante beholdninger
2)
art 6
25
1) Intern præmiebetaling
2) Udbedring af skade
3) Evt. selvrisiko
Betaling af præmie og evt. selvrisiko vedrørende den interne forsikringsordning registreres ved brug af hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller ved
anvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter. Udgifter til udbedring af
skader registres centralt på funktion 6.52.74 Interne forsikringer ved anvendelse af eksterne arter.
Der ændres ikke på reglerne om, at de administrative udgifter til interne forsikringsordninger skal registreres på funktion 6.45.51. Sekretariat og forvaltning.
Ligeledes ændres reglerne vedrørende budgetlægning af de interne forsikringsordninger ikke, dvs. forventede udgifter til skadesudbedring skal budgetteres på eksterne arter på funktion 6.52.74, jf. orienteringsskrivelse af 15. juli
2010.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010.
Ad 7 Øvrige ændringer
a)
Afsnit 8.4 om etablering af åbningsbalance 2007 er historisk og slettes.
b)
Det præciseres, at funktion 5.68.93 Jobcentre ikke anvendes for budget 2011.
I 2011 anvendes funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, grp.
019.

c)
Da det gøres frivilligt at anvende hovedart 0 fra regnskab 2010, jf. pkt. 1 ovenfor, er det ikke længere obligatorisk at registrere tilsagn om bonusbetaling til
andre aktører på funktion 5.68.91, grp. 002, og funktion 5.68.93, grp. 003. Selve udgiften til bonusbetaling skal dog fortsat registreres.
d)
I orienteringsskrivelsen af 7. december 2010 blev der oreinteriet om nogle
ændringer i forbindelse med Barnets Reform.og ændringer af Serviceloven. I
den forbindelse skal der også foretages en ændring af henvisningen på funkti-
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on 5.28.23 Daginstitutioner for børn og unge, hvor der på grp. 001 henvises til
bl.a Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 8. Dette rettes til § 52, stk. 3, nr. 7.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
AFSNIT
2.0
2.2
2.5
2.5
3.5.2
3.5.5
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.8
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.6
3.8
3.9
4.0
4.5.5
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.6
4.6
4.6
4.8
4.9
6.1
7
7.1
7.2

SIDE
2 og 3
2
1-6 og 8
1,2 og 8
2
1
1
2-4
4
1-3
2
1
1-3
4
5
1
4-5
3
6
1-5
1-3
21-23
14-18
2 og 3
6-11
1-13
6 og 13
1-5
5-13
13
7 og 18
21
22-27
4-5
8
9
1, 14, 18-20
10, 12, 14-24
3
1
2 (slettet)
1-2 og 5-6

PUNKT
1
1
1
2
7d)
3
4C og 4D
4C
4B
4C
4D
4A
4B
5
4C
4E
1
1
1
3
4C
4B
4C
4D
4C
4C
4D
4A
4B
7b)
7c)
5
4C
4E
1
6
1
1
1
1
1
1
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8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.3.1
9.4

1
1 og 4
1-6, og 8
2 og 7
Slettes
1 – Bliver til ny 8.4
1
1-2 og 4-6
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1
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 21. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner” (halvårsregnskab m.m.)
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 2
1. Ny momsbekendtgørelse og positivliste for 2011
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 5
2. Præcisering af regler på funktion 5.28.21
3. Præcisering af konteringsreglerne på grp. 093 på funktion 5.32.32
4. Oprettelse af ny gruppering 010 på funktion 5.57.71
5. Nedlæggelse af grp. 016 og 018 på funktion 5.68.98
Hovedkonto 7
6. Oprettelse af ny gruppering 011 på funktion 7.62.86
Hovedkonto 9
7. Ændring af registrering af modpost for donerede grunde på funktion
9.75.95
Kapitel 7
8. Halvårsregnskab
Kapitel 9
9. Ændring af status for kapitel 9
10. Øvrige ændringer

Ad 1 Ny momsbekendtgørelse og positivliste for 2011
Den nye momspositivliste gældende for 2011 indsættes i afsnit 2.6. Endvidere
indsættes den nye bekendtgørelse nr. 28 af 6. januar 2011 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner i kapitel 9 i Budget- og regnskabssystem for kommuner på Indenrigs- og Sundhedsministeriets Hjemmeside.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 2 Præcisering af regler på funktion 5.28.21
På funktion 5.28.21 præciseres, at udgifter til betaling af ophold i dagtilbud
m.v. efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 1, finansieres via dagtilbudslovens

Dato: 31. marts 2011
Enhed: Kommunaløkonomi
Sagsbeh.: depswle
Sags nr.: 1100953
Dok. nr.: 491010
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regler om socialpædagogisk eller økonomisk fripladstilskud. Det betyder, at
udgifter efter denne bestemmelse skal konteres på de autoriserede grupperinger til fripladstilskud på de relevante funktioner (5.25.11-5.25.16).
Derudover foretages en præcisering af konteringen vedr. konsulentbistand på
gruppering 011. Det tydeliggøres, at der på gruppering 011 udelukkende skal
registreres udgifter i forbindelse med at opnå konsulentbistand efter servicelovens § 11, stk. 3. Udgifter i denne forbindelse kan f.eks. være transportudgifter. Udgifter til selve konsulentbistanden skal registreres på funktion 5.35.40
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.
Præciseringen har virkning for regnskab 2011.
Ad 3 Præcisering af konteringsreglerne på grp. 093 på funktion 5.32.32
Der foretages en præcisering af konteringsreglerne på grp. 093 på funktion
5.32.32. Det tilføjes, at der også skal registreres betaling for øvrige serviceydelser ud over personlig og praktisk hjælp samt madservice.
Med denne præcisering er der ikke foretaget nogen ændring af, hvilke indtægter, der registreres på grupperingen.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 4 Oprettelse af ny gruppering 010 på funktion 5.57.71
På funktion 5.57.71 Sygedagpenge oprettes en ny gruppering 010 til registrering af udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion i forbindelse med aktivering i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud, jf. § 62, stk. 3 i lov om sygedagpenge.
Samtidig tilføjes den nye gruppering 010 på gruppering 009 på dranst 2, refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011
Ad 5 Nedlæggelse af grp. 016 og 018 på funktion 5.68.98
Gruppering 016 på funktion 5.68.98 nedlægges, idet alle udgifter, der ikke gives som led i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), skal
registreres på funktion 3.30.44 Produktionsskoler.
Gruppering 018 på funktion 5.68.98 nedlægges, idet grupperingen er tom. Der
henvises til udgifter, der skal registreres på funktion 5.46.60, grp. 013.
Samtidig nedlægges gruppering 017 på dranst 2 på funktionen.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 6 Oprettelse af ny gruppering 011 på funktion 7.62.86
I forbindelse med omlægningen af refusionsordningerne på beskæftigelsesområdet, er der aftalt, der ydes et tilskud til kommunerne vedrørende det tab,
kommunerne har fået ved omlægningen.
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Der oprettes en ny gruppering 011 på funktion 7.62.86 til registrering af dette
tilskud:
011 Tilskud vedr. tab på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 7 Ændring af registrering af modpost for donerede grunde på funktion 9.75.95
Ved donation af en grund registreres den efter gældende regler på 9.58.80
Grunde med modpost på den relevante funktion 9.75.91-9.75.93. For at synliggøre at der er tale om en donation, ændres passivposten for donationen til
funktion 9.75.95. Konteringsreglerne vedrørende 8.58.80 ændres i overensstemmelse hermed.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 8 Halvårsregnskab
Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse
indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning for
2011.
Loven er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Et element i aftalen er, at den lokale økonomiopfølgning i kommuner skal styrkes. Halvårsregnskabet er et nyt styringsværktøj for
kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der
udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre
overholdelse af budgetterne. Endvidere kan halvårsregnskabet indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.
Loven fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges af økonomiudvalget til
kommunalbestyrelsen, der skal godkende halvårsregnskabet. Endvidere skal
det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres, så det er tilgængeligt
for borgere, presse og andre interessenter.
Det er yderligere i § 9 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen fastlagt, at halvårsregnskabet skal aflægges af økonomiudvalget
til kommunalbestyrelsen, inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste
års budget til kommunalbestyrelsen. Det er endvidere fastlagt, at kommunalbestyrelsen senest på sit 1. møde i september måned eller inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget skal godkende halvårsregnskabet. Det vil
dog være hensigtsmæssigt - med sigte på kommunernes egen nytte af budgetopfølgningen - at den politiske behandling af halvårsregnskabet sker på et
tidligere tidspunkt.
Form- og procedurekravene til halvårsregnskabet er yderligere beskrevet i et
nyt afsnit 7.7 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Halvårsregnskabet består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni
samt forventet årsregnskab. Det fremgår, at halvårsregnskabet opgjort pr. 30.
juni posteringsmæssigt skal være afsluttet inden udløbet af supplementsperio-
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den, der udløber den 14. juli. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasseog regnskabsregulativ fastsætte en kortere supplementsperiode, som dog ikke
må fastsættes til at udløbe før den 10. juli. Halvårsregnskabet opgjort pr. 30.
juni skal indberettes til Danmarks Statistik den 15. juli.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at bestemmelserne om bogføring,
herunder kravet om at kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, også gælder i forbindelse med aflæggelsen af
halvårsregnskabet, jf. afsnit 7.0. Dette indebærer bl.a., at alle transaktioner
skal registreres nøjagtigt og snarest muligt efter, at de forhold, der ligger til
grund for registreringerne, foreligger. Endvidere skal der foretages regelmæssige afstemninger mellem registreringer og kassebeholdningen samt øvrige
beholdningskonti. Afstemningen sikrer, at registreringerne er aktuelle, og at
der ikke er transaktioner, som ikke er registreret.
Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal afstemmes og kontrolleres. Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance
med oplysning om aktiver og passiver.
Halvårsregnskabet omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.
Som en del af halvårsregnskabet skal der som anført ovenfor udarbejdes et
forventet årsregnskab, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september. Der kan tages forbehold for den politiske godkendelse af halvårsregnskabet, såfremt den først foreligger senere i september måned. Formålet med indberetningen er at kunne afdække, om budgetterne for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter kan forventes at blive overholdt.
Indberetningen af den økonomiske oversigt på specialiserede område for 2.
kvartal vil i øvrigt skulle foretages som en del af indberetningen af det forventede årsregnskab.
Der vil ikke blive fastsat krav om revision af halvårsregnskabet. Det er endvidere frivilligt for den enkelte kommunalbestyrelse, om den i tilknytning til halvårsregnskabet vil udarbejde et periodebudget, dvs. foretage en opsplitning af
helårsbudgettet i et budget for henholdsvis 1. og 2. halvår. Et periodebudget
udarbejdes typisk med udgangspunkt i tilgængelig historik og evt. bedste skøn
for, hvordan udgifterne forventes at falde. Et periodebudget kan medvirke til at
gøre økonomistyringen mere effektiv og skærpe budgetoverholdelsen, da det
er muligt at sammenholde budget og regnskab for en afgrænset periode.
Ændringen træder i kraft med virkning for halvårsregnskabet, der skal udarbejdes for 1. halvår af 2011.
Ad 9 Ændring af status for kapitel 9
Kapitel 9 i Budget- og regnskabssystem for kommuner indeholder henvisninger til bekendtgørelser og vejledninger, der har relevans i forhold til Budget- og
regnskabssystem for kommuner. De bekendtgørelser og vejledninger, der er
gengivet i kapitel 9 skal også offentliggøres særskilt i Lovtidende og på
www.retsinformation.dk.
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Disse bekendtgørelser og vejledninger skal derfor ikke også offentliggøres i
bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.,
som budget- og regnskabssystemet er bilag til. Derfor slettes kapitel 9 i bilag 1
til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision
m.v.
Kapitel 9 vil dog fortsat være en del af budget- og regnskabssystemet, som
findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.
Ad 10 Øvrige ændringer
Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2011.
a)
På funktion 5.57.75 dranst 2, grp. 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion, tilføjes gruppering 016.
b)
På funktion 5.58.81, grp. 091 rettes hjemmelshenvisningen til §§ 74e og 74f.
c)
På funktion 5.58.81, grp. 092 rettes hjemmelshenvisningen til §§ 74a, 74f og
74h.
d)
På funktion 5.58.81, grp. 101 og 102 ændres refusionssatsen til 50 pct.
e)
På funktion 5.68.95, grp. 001 ændres henvisningen til funktion 5.68.91 til løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v.
f)
De likvide beholdninger afgrænses i balancen som funktionerne 9.22.019.22.11. Oversigten på s. 5 i afsnit 9.4 i ”Vejledning om formkrav i forbindelse
med udarbejdelse af årsregnskab” ændres i overensstemmelse hermed.
g)
På funktion 5.32.33, grp. 001 ændres henvisningen til ”lov om forebyggende
hjemmebesøg mv.” til ”servicelovens § 79 a”.
h)
På funktion 5.32.33, grp. 003 tilføjes funktion 3.28.21 under henvisningen i
sidste afsnit til relevante funktioner for børn og unge.

i)
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I medfør af orienteringsskrivelse af 20. december 2010 er det ikke længere obligatorisk at udarbejde en anlægsoversigt. Der foretages en konsekvensrettelse 3 steder i budget- og regnskabssystemet.
j)
Gruppering 006 på funktion 5.57.71 ændrer navn til ” Sygedagpenge med 30
pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge” Grupperingens indhold er uændret.
k)
I rettelsessiderne til orienteringskrivelse om 20. omgang af 20. december 2010
var ikrafttrædelsen af rettelserne i afsnit 3.5.7 ikke blevet ændret til regnskab
2011. Dette rettes.
l)
På dranst 2 på funktion 5.58.81 ændres grupperingerne 005 og 006 således at
de korrekte grupperinger medtages.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
2.6
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.9
3.7
4.5.2
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.7
4.8
4.9
4.9
7 Indhold
7.1
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1
4
1-4
1
2
3
3
5
3
3-4
5
5
6
1
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10
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9
18
24
23
1
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Punkt
1
4
10a)
10k)
10j)
10b)
10c)
10l)
5
6
2
3
10g)
10h)
10j)
4
10a)
10b) og 10c)
10d)
10l)
5
10e)
6
7
7
10i)
8
8
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7.2
7.4
7.7
7.8
9 Indhold
9.1
9.4
9.4

2
1-2
Nyt afsnit
Nyt afsnit
1
1-7
1
5

10i)
8
8
8
1
1
10i)
10f)

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Susanne Wad Leth; mail: swle@im.dk, tlf.72 28 25 80.
Med venlig hilsen

Susanne Wad Leth

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M im@im.dk
W www.sum.dk

Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner” (ny kontoplan m.m.)
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 3
1. Ændringer vedrørende specialundervisning
Hovedkonto 5
2. Ny hovedfunktion, 5.22 Central refusionsordning, og ny funktion,
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
3. Opdeling af grp. 003 på funktion 5.32.33
4. Ny gruppering til resultattilskud for repatriering på funktion 5.46.65
5. Nedlæggelse af funktion 5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
Hovedkonto 7
6. Præcisering vedrørende restudlodning af FSB-midler
7. Ny gruppering 003 vedrørende kompensation til kommuner for uretmæssigt opkrævet grundskyld på funktion 7.68.94
Kapitel 7
8. Ændring af indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende det specialiserede socialområde.
9. Præcisering vedrørende kommunale halvårsregnskaber.
10. Øvrige ændringer
Ad 1 Ændringer vedrørende specialundervisning
Med henblik på at opnå mere specifik viden om ressourceforbruget til specialundervisning og under hensyntagen til, at mulighederne for at opnå eksakte
regnskabsbaserede data om væsentlige udgiftselementer i de samlede udgifter til specialundervisning er begrænsede, ændres kontoplanen.
På funktion 3.22.08. Kommunale specialskoler autoriseres følgende nye grupperinger:
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler

Dato: 30. juni 2011
Enhed: Kommunaløkonomi
Sagsbeh.: depbc
Sags nr.: 1102308
Dok. nr.: 569668
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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
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for
distriktsskolen
Som følge af ændringerne foretages konsekvensrettelser på funktionerne
3.22.01, 3.22.05, 3.22.06 og på funktion 3.22.07 oprettes en ny gruppering
003 til befordring af elever.
003 Udgifter til befordring.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2012.
Ad 2 Ny hovedfunktion, 5.22 Central refusionsordning, og ny funktion,
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
I aftale om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter
fra den centrale refusionsordning ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifterne
(netto).
Refusionsindtægterne adskilles derfor fra de refusionsberettigede udgifter og
registreres på en ny funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. De eksisterende autoriserede grupperinger vedr. den centrale refusionsordning, der findes på funktionerne 5.25.17, 5.28.20-5.28.24, 5.32.32-5.32.35,
5.35.40, 5.35.42, 5.38.45-5.38.59 og 5.57.72 overføres som grupperinger til
den nyoprettede funktion.
Det gælder fortsat, at såfremt refusionen for nogle enkeltpersoner omfatter
udgifter, der henhører under flere funktioner, så skal den samlede refusionsindtægt konteres på den gruppering under funktion 5.22.07, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2012.
Ad 3 Opdeling af gruppering 003 på funktion 5.32.33
På funktion 5.32.33 deles gruppering 003 op i to grupperinger. Formålet er at
adskille udgifter efter hhv. Servicelovens § 84 og udgifter efter Servicelovens
§§ 85 og 102.
Grupperingerne vil fra budget 2012 se således ud:
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84)
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller varige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102)
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2012.
Ad 4 Ny gruppering til resultattilskud for repatriering på funktion 5.46.65
Med Folketingets vedtagelse den 24. juni 2011 af L 211 om forslag til lov om
ændring af integrationsloven og repatrieringsloven indføres med virkning fra 1.
juli 2011 et resultattilskud til kommunerne for repatriering på 25.000 kr. for
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hver udlænding med bopæl i kommunen, som repatrierer med støtte i medfør
af repatrieringsloven.
Der oprettes derfor en ny gruppering 090 Resultattilskud for repatriering til registrering heraf.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2011.
Ad 5 Nedlæggelse af funktion 5.68.94
Funktion 5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige nedlægges.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2012.
Ad 6 Præcisering vedr. restudlodning af FSB-midler
Det præciseres, at restudlodning af FSB-midler (salg af KommuneForsikring),
der finder sted i 2011, skal indtægtsføres på funktion 7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v., jf. i øvrigt pkt. 11 i orienteringsskrivelse af 18. december
2008 vedr. 12. omgang rettelsessider.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2011.
Ad 7 Ny gruppering 003 vedrørende kompensation til kommuner for
uretmæssigt opkrævet grundskyld på funktion 7.68.94
Regeringen har med lov nr. 1605 af 22. december 2010 gennemført en ændring af lov om kommunal ejendomsskat, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Det fremgår af aftalen
mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2012 og Akt 154
23/6 2012, at staten refunderer de enkelte kommuner de faktiske tilbagebetalinger til borgerne, der skal finde sted som følge af den uretmæssigt opkrævede grundskyld. Kompensationen registreres på en ny gruppering 003 på funktion 7.68.94 Grundskyld. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i efteråret 2011
udarbejde en bekendtgørelse om udbetalingen af kompensationen til kommunerne.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2011.
Ad 8 Ændring af indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende det specialiserede socialområde
I forbindelse med indberetningen af de kvartalsvise oplysninger på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet ændres indholdet
således, at der fremover alene skal indberettes oplysninger om forventet regnskab.
Det er fortsat et krav, at oplysninger om evt. korrigeret budget indgår i oversigten som hvert kvartal skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra indberetningen for 2. kvartal 2011.
Ad 9 Præcisering vedrørende kommunale halvårsregnskaber
Det præciseres, at regnskabsopgørelsen, der skal indgå i halvårsregnskabet
også skal omfatte hovedkonto 7, da opgørelsen i en kortfattet form skal vise
kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt
med det budgetterede.
Det præciseres ligeledes, at indberetningen af halvårsregnskabet opgjort pr.
30. juni til Danmarks Statistik omfatter hovedkonto 0-8. Indberetningen af
halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni til Danmarks Statistik erstatter indberetningen af kvartalsregnskabet for 2. kvartal, og sker i øvrigt på samme måde
som indberetningen af kvartalsregnskaberne. Det bemærkes, at oplysninger
om det forventede regnskab ikke skal indberettes til Danmarks Statistik, men
indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1.september via
www.indtast.dk, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 10.juni
2011.
Ad 10 Øvrige ændringer
Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2011.
a) På funktion 5.68.91 gruppering 006 tilføjes bemærkninger i konteringsvejledningen om anvendelse af grupperingen til jobcentrenes driftsudgifter til
nyuddannede med handicap i løntilskud, der er medlem af en a-kasse, og
omfattet af § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
b) Det præciseres, at udgifter til busskure og busstandere m.v. skal konteres
på funktion 2.22.05 Driftsbygninger og pladser og ikke funktion 2.32.31
Busdrift. Der er som følge heraf adgang til momsafløftning på disse udgifter, hvilket ikke er tilfældet på funktion 2.32.31, jf. afsnit 2.6 side 4 i budget- og regnskabssystem for kommuner.
c) Det præciseres, at kommunernes udgifter til Patientombuddet, jf. § 18 i lov
om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, skal konteres på funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter.
d) På funktion 5.28.20 foretages opdateringer af hjemmelshenvisninger.
e) På funktion 5.28.21 foretages opdateringer af hjemmelshenvisninger.
f)

På funktion 5.28.23 foretages opdateringer af hjemmelshenvisninger.

g) Der foretages en korrekturændring af henvisningerne til bekendtgørelse
om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder.
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h) De likvide beholdninger afgrænses i balancen som funktionerne 9.22.019.22.11. Der foretages en konsekvensrettelse heraf i afsnit 7.2.
i)

På funktion 3.30.44 slettes henvisning til funktion 5.68.98, grp. 016 som
blev nedlagt med orienteringsskrivelse af 31. marts 2011.

j)

På funktion 5.32.32 grp. 011 og 012 slettes (hjemmehjælp) i overskrifterne, da det er en forældet betegnelse.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Side
Punkt
3.3
1
1
3.5.1
1 og 2
2
3.5.2
1
10d), 10e) og 2
3.5.2
1 og 2
10f) og 2
3.5.3
1 og 2
2 og 3
3.5.3
1
10j)
3.5.4
1 og 2
2
3.5.5
2
4
3.5.7
2
2
3.5.9
3
5
3.7
4
7
4.3
1 og 4-8
1
4.3
11
10i)
4.4
3
10c)
4.5.0
4
2
4.5.1
1 og 5
2
4.5.2
1-3
10d)
4.5.2
3-4
10e)
4.5.2
5
10f)
4.5.3
4
10j)
4.5.3
6
3
4.5.4
1
2
4.5.5
6
4
4.5.7
5
2
4.5.7
6, 11, 14
10g)
4.5.8
1,6
10g)
4.5.9
14
5
4.5.9
8
10a)
4.7
11
7
7.2
5
10h)
7.4
2
8
7.7
2
9
9.4
5
10h)
Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Susanne Wad Leth swle@im.dk, tlf.72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen
cbc@im.dk, tlf. 72 28 25 57
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 23. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 2
1. Ny momspositivliste for 2012
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
2. Oprettelse af ny gruppering 001 til indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse på funktion 0.52.89
3. Ændret kontobetegnelse for funktion 1.38.60 og nye grupperinger på
funktion 9.35.35
Hovedkonto 3
4. Oprettelse af ny gruppering 092 på funktion 3.22.08
Hovedkonto 4
5. Oprettelse af ny gruppering 001 på funktion 4.62.84
Hovedkonto 5
6. Tilføjelse af slægtsanbringelser på funktion 5.28.20, gruppering 002
7. Tilføjelse af nyt punkt 6) på funktion 5.28.21, gruppering 011
8. Præcisering på funktion 5.32.30 af placering af henlæggelser for almene ældreboliger
9. Oprettelse af ny gruppering 020 på funktion 5.32.32
10. Præcisering af artskontering på funktion 5.32.35
11. Ændringer som følge af afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse
m.v.
12. Præciseringer på funktion 5.57.71
13. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.68.98 og 8.51.52
Hovedkonto 6
14. Præcisering af opgørelsen af tjenestemandsforpligtigelser og arbejdsskadeforpligtigelser
Hovedkonto 7
15. Oprettelse af ny funktion 7.58.79 til registrering af garantiprovision
16. Præcisering vedr. korrektioner af registrering af købsmoms
Hovedkonto 8
17. Nedlæggelse af gruppering på funktion 8.51.52
Kapitel 5
Form og procedurekrav til budgettet
18. Fristerne i forbindelse med budgettet opdateres

Dato: 10. januar 2012
Enhed: Administrationspolitik
Sagsbeh.: depswle
Sags nr.: 1112741
Dok. nr.: 769437

Side 2

Kapitel 7
Bogføring, regnskab og revision
19. Nye regler for redegørelse i bemærkningerne til regnskabet om brugen af finansielle instrumenter
20. Øvrige ændringer
Ad 1 Ny momspositivliste for 2012
I medfør af bekendtgørelse nr. 1193 af 13. december 2011 indsættes den nye
momspositivliste for 2012 i afsnit 2.6.
Der er foretaget ændringer af momspositivlisten for regnskab 2012 på følgende funktioner:
x
x
x
x

x

6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri optages på positivlisten med
art 5.9.
4.62.84, grp. 001 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut (nyoprettet), optages på positivlisten med art 4.0.
5.68.98 ”beskæftigelsesordninger”, grp. 018, fjernes fra positivlisten.
5.32.33, grp. 004 tilføjes momspositivlisten på baggrund af en tidligere
opsplitning af grp. 003 på funktion 5.32.33 med orienteringsskrivelsen
af 30. juni 2011.
5.68.90, grp. 005 og 006, optages på positivlisten som konsekvens af
ændringen i konteringsreglerne i orienteringsskrivelse af xx. december
2010, hvor bogføringen af driftsudgifter til revalidering/forrevalidering
nu sker på funktion 5.68.90, gruppering 005 og 006. Samtidig fjernes
funktion 5.58.80 fra positivlisten.

For yderligere uddybning af ændringerne af momspositivlisten henvises til
særskilt udsendt orienteringsskrivelse af d.d.herom.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 2 Oprettelse af ny gruppering 001 til indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse på funktion 0.52.89
I medfør af § 24 i lov om vandforsyning m.v. opkræves årligt en afgift pr. m3
grundvand af tilladelser til indvinding af grundvand. En del af afgiften anvendes til at finansiere kommunernes udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner for
udpegede indsatsområder. For at gøre det muligt at fastslå, om der er tale om
fuld omkostningsdækning, skal kommunerne udarbejde en opgørelse af udgifterne til indsatsplanlægning med en revisorerklæring. På den baggrund er det
fundet nødvendigt at synliggøre kommunernes udgifter til indsatsplanlægning i
det kommunale regnskab, og der oprettes en ny gruppering 001 på funktion
0.52.89 til registrering af kommunens udgifter til kommunens arbejde med indsatsplaner.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
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Ad 3 Ændret kontobetegnelse for funktion 1.38.60 og nye grupperinger
på funktion 9.35.35
I forbindelse med, at Miljøstyrelsen i december 2011 har udsendt en ny affaldsbekendtgørelse, er der foretaget en opdatering af konteringsreglerne vedrørende affaldsområdet.
I henhold til affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 1, og § 61, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med
administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og
regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald
samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger. Det præciseres, at gebyret og de generelle administrationsudgifter skal registreres på funktion 1.38.60, som herefter betegnes ”1.38.60 Generel administration”. Endvidere oprettes på funktionen en gruppering 092 til
registrering af gebyret vedrørende den generelle administration.
Administrationsområdet skal hvile-i-sig-selv, ligesom det gælder for de enkelte
affaldsordninger. Derfor oprettes en gruppering 001 under funktion 9.35.35 til
registrering af mellemværendet mellem kommunen og de generelle administrationsudgifterne på affaldsområdet. De eksisterende grupperinger på funktion 9.35.35 ændres herefter fra 001-006 til 002-007.
Endvidere er der som følge af den nye affaldsbekendtgørelse præciseret, at
administrationsudgifter vedrørende de enkelte affaldsordninger skal registreres
på samme funktion som udgifterne, der er forbundet med de enkelte affaldsordninger.
Endelig kan det oplyses, at Økonomi- og Indenrigsministeriet efter drøftelse
med Miljøstyrelsen har udtalt, at såfremt affaldsområdet er selskabsgjort gennem f.eks. oprettelse af et kommunalt aktieselskab, så gælder det fortsat, at
der skal fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning og et administrationsgebyr baseret på de udgifter, som skal være opgjort i kommunalbestyrelsens regnskab. Dette skyldes bl.a., at gebyrfastsættelsen omfatter alle administrationsudgifter og øvrige udgifter forbundet med de enkelte affaldsordninger,
og ikke alene de udgifter som det kommunale aktieselskab afholder.
Ændringen har virkning fra regnskab 2012.
Ad 4 Oprettelse af ny gruppering 092 på funktion 3.22.08
På funktion 3.22.08 oprettes en ny gruppering 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. Denne gruppering skal udelukkende anvendes til
særlige og udgiftskrævende pasningstilbud, der er integreret med undervisningstilbuddet, som også registreres på funktion 3.22.08. Ordinær SFOpasning på specialskoler skal fortsat konteres under 3.22.05.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 5 Oprettelse af ny gruppering 001 på funktion 4.62.84
På funktion 4.62.84 oprettes en ny gruppering 001 Ridefysioterapi. På denne
gruppering registreres udgifter til ridefysioterapi. Grupperingen optages på
momspositivlisten for 2012.
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Ved betaling af regninger direkte fra ridefysioterapeuter tilknyttet en rideklub
anvendes art 4.0, ejerforholdskode 4, som giver anledning til momsrefusion, jf.
momspositivlisten for 2012. Ved betaling af regninger fra ridefysioterapeuter
tilknyttet en momsregistreret rideskole, skal art 4.9 anvendes.
Regninger fra ridefysioterapeuter formidlet via regionerne skal ligeledes opdeles efter ovenstående principper. Art 4.8 kan ikke anvendes til disse betalinger.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 6 Tilføjelse af slægtsanbringelser på funktion 5.28.20, gruppering 002
På funktion 5.28.20, gruppering 002, tilføjes slægtsanbringelser i kontobetegnelsen. Slægtsanbringelser har tidligere eksisteret som en del af plejefamilieanbringelserne. Med anbringelsesreformen i 2006 blev netværksanbringelser
indført, hvilket i lovens forstand er det samme. Det der tidligere blev kaldt
slægtsanbringelser er nu det samme som netværksanbringelser. For at sikre
at de tidligere slægtsanbringelser placeres korrekt i kontoplanen tilføjes de i
kontobetegnelsen for gruppering 002 under funktion 5.28.20.
Derudover foretages nogle korrekturændringer samt opdateringer på funktionen.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 7 Tilføjelse af nyt punkt 6) på funktion 5.28.21, gruppering 011
På funktion 5.28.21, grp. 011, tilføjes et nyt punkt 6) vedr. SEL § 52, stk. 3, nr.
1. Det er nu muligt at kontere udgifter efter SEL § 52, stk. 3, nr. 1 som en forebyggende foranstaltning på funktion 5.28.21.
Derudover foretages en tilføjelse af § 52 a på funktion 5.28.21.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 8 Præcisering på funktion 5.32.30 af placering af hensættelser for almene ældreboliger
I medfør af § 43 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. skal der ske
en henlæggelse af midler på en særlig henlæggelseskonto for almene ældreboliger ejet af en selvejende institution eller en kommune.
Det præciseres på funktion 5.32.30, at denne henlæggelse af midler skal ske
på en frivillig gruppering på funktion 9.52.59 Mellemregningskonto. På denne
måde er det muligt at adskille de henlagte midler fra kommunens øvrige midler.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 9 Oprettelse af ny gruppering 020 på funktion 5.32.32
På funktion 5.32.32 oprettes en ny gruppering 020 til registrering af tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser.
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De udgifter, der skal registreres her kan f.eks. være plejeboligbebyggelsens
udgifter til ledelse og administration, servicemedarbejdere (vicevært og rengøring af fællesarealer) og sammenkomster og udflugter for beboerne.
Baggrunden for at oprette denne nye gruppering er et ønske om at minimere
de udgifter, der registreres på den uautoriserede gruppering 999.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 10 Præcisering af artskonteringen på funktion 5.32.35
Det præciseres, at kontering af regninger fra private leverandører af hjælpemidler følger af ejerskabet. Dvs. såfremt hjælpemidlet er borgerens ejendom
anvendes art 5.2 til kontering af udgiften. Såfremt der er tale om et at kommunen indkøbt hjælpemiddel til udlån anvendes art 2.9.
Reglerne om adgang til momsafløftning finder anvendelse, jf. momsbekendtgørelsen.
Årsagen, til at kommunerne modtager regninger direkte fra borgeren på hjælpemiddelområdet er § 6, stk. 3, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af
2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven:
”§ 6, Stk. 3. Ved indkøb af hjælpemidler efter reglerne i § 112, stk. 3, i lov om
social service skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøgeren hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om
ansøgerens evt. egenandel er fratrukket.”
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.


Ad 11 Ændringer som følge af afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse m.v.
Med Folketingets vedtagelse, d. 21 december 2011 af lov om ændring af lov
om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven afskaffes starthjælp og introduktionsydelse m.v.
Grupperinger på hovedfunktion 57. Kontante ydelser, 58. Revalidering og 68.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger til "afløbsudgifter" anvendes i forbindelse med
anmodning om foreløbig restafregning og endelig restafregning vedr. regnskabsåret 2011 for afløbsudgifter fra 2010.
I nedenstående gennemgås hver af de enkelte berørte funktioner:
Funktion 5.46.60
Der foretages en opdatering af hjemmelshenvisningerne til loven.
I konteringsreglerne slettes ”Introduktionsydelse” og erstattes med ”kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet”.
Funktion 5.46.61
Funktion 5.46.61 skifter navn til: 5.46.41 Kontanthjælp til udlændinge omfattet
af integrationsprogrammet.
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Grp. 004, 090 og 091 opdateres og ” Introduktionsydelse” og erstattes med
”kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet”. Dog fastholdes
integrationsydelse på grp. 090 og 091, der vedrører tilbagebetalinger.
Funktion 5.57.73
På funktion 5.57.73 slettes ”starthjælp”. På grp. 013, 018 og 020 foretages en
opdatering af hjemmelshenvisningerne.
Derudover foretages en række korrektioner af teksten på funktionen og grupperingerne, som betyder, at forældede afsnit slettes.
Funktion 5.57.74
På funktion 5.57.74 slettes ”starthjælp” i konteringsreglerne på grp. 004 og
006.
Funktion 5.57.75
På funktion 5.57.75 slettes ”starthjælp” i teksten på funktionen og på grp. 004,
005, 010, 014 og 015, 016. Derudover foretages korrektioner af konteringsteksten samt opdateringer af hjemmelshenvisningerne.
Funktion 5.68.90
På funktion 5.69.90 slettes ”starthjælp” på grp. 003, 004, 005, 006.
Funktion 5.68.98
På funktion 5.96.98 slettes ”starthjælp” på funktionen og på grp. 009, 011, 012,
017.
Funktion 8.51.52
På funktion 8.51.52 slettes henvisning til ATP, jf. integrationsloven. Det betyder, at gruppering 017 slettes. Derudover slettes også grp. 098 vedrørende refusion af ATP jf. integrationsloven. Grp. 098 slettes, da der ikke er noget afløb
for denne udgift i 2012.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 12 Præcisering vedrørende grp. 010 på funktion 5.57.71
Med punkt 4 i orienteringsskrivelse af 31. marts 2011 om 21. omgang rettelsessider til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en
ny gruppering 010 på funktion 5.57.71 til registrering af udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion i forbindelse med aktivering i øvrige vejledningsog opkvalificeringstilbud, jf. § 62, stk. 3 i lov om sygedagpenge.
Det har efterfølgende vist sig, at de kommunale dataleverandører ikke har
kunnet levere en it-løsning i 2011 til understøttelse af opdeling af kommunernes sygedagpengeudgifter på gruppering 006 og 010. Derfor skal kommunerne i regnskab 2011 ikke kontere sygedagpengeudgifter på gruppering 010
funktion 5.57.71, men skal i stedet anvende gruppering 006 funktion 5.57.71.
Det betyder, at gruppering 006 i regnskab 2011 vil omfatte udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion både i aktive og passive perioder. Det forventes at problemerne omkring opdelingen i økonomisystemerne kan løses af it-
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leverandørerne i 2012. Fra regnskab 2012 opretholdes sondringen mellem
gruppering 006 og 010, og derfor nedlægges grp. 010 ikke.
Derudover foretages en række opdateringer af henvisninger til hjemmelsgrundlaget på funktion 5.57.71. Der fortages opdateringer på grp. 001-004, og
på dranst 2 af grp. 004.
Præciseringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 13 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.68.98 og 8.51.52
Reglerne vedrørende orlov til børnepasning er ophørt med virkning fra 1. juni
2011. Kommunerne vil således ikke skulle budgettere med udgifter til orlovsydelse i 2012 og frem.
Følgende grupperinger nedlægges på funktion 5.68.98 med virkning fra regnskab 2012:
Gruppering 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
Gruppering 002 Orlovsydelse til ledighedsydelsesmodtagere
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Den endelige restafregning af statsrefusion for 2011 for disse udgifter bliver
først afregnet i 2012. Derfor kan der godt være indtægter/udgifter på grupperingerne vedrørende statsrefusion i 2012.
Følgende refusionsgrupperinger på dranst 2 på funktion 5.68.98 og funktion
8.51.52 nedlægges derfor først med virkning for budget 2013:
Funktion 5.68.98 dranst 2:
Gruppering 006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og til ledighedsydelsesmodtagere
Funktion 8.51.52:
Gruppering 016: Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende
Gruppering 096: refusion af orlovsydelse
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 14 Præcisering af opgørelsen af tjenestemandsforpligtigelser og arbejdsskadeforpligtigelser
I orienteringsskrivelse af 22. december 2010 blev det meddelt, at det er frivilligt
at udarbejde i et omkostningsbaseret driftsregnskab, dvs. anvendelsen af hovedart 0 på hovedkonto 0-8 blev gjort frivillig. Samtidig blev det meddelt, at
den udvidede balance, der er blevet etableret med den omkostningsbaserede
regnskabsreform, fastholdes. Det præciseres derfor, at opgørelsen af tjenestemandsforpligtigelser og arbejdsskadeforpligtigelser på funktion 9.72.90 skal
opgøres årligt. Forpligtigelserne skal opgøres aktuarmæssigt minimum hvert 5.
år.
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Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 15 Oprettelse af ny funktion 7.58.79 til registrering af garantiprovision
Der oprettes en ny funktion 7.58.79 Garantiprovision, der anvendes til registrering af indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af
kommunale garantistillelser. Samtidig ændrer hovedfunktion ”7.58 Kurstab og
kursgevinster” betegnelse til ”7.58 Kurstab og kursgevinster m.v.”
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 16 Præcisering vedrørende korrektioner af registrering af købsmoms
På funktion 7.65.87 Refusion af købsmoms, gruppering 004, præciseres det,
at korrektioner på grund af fejl i tidligere års momsrefusion registreres ved
brug af gruppering 004.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011.
Ad 17 Nedlæggelse af gruppering på funktion 8.51.52
Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 yder staten ikke længere tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af fleksydelse fra og med 2012.
Kommunerne skal således ikke skulle budgettere med indtægter i 2012 og
frem. Der kan som følge af den endelige restafregning for 2011 imidlertid være
indtægter/udgifter på grupperingen i 2012.
Følgende refusionsgruppering nedlægges fra budget 2013: Funktion 8.51.52,
gruppering 104 ATP-bidrag fleksydelse.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 18 Fristerne i forbindelse med budgettet opdateres
Fristerne for kommunernes vedtagelse og indberetning af budget og budgetoplysninger, som fremgår af budget- og regnskabssystemets afsnit 5.3 opdateres, da fristerne de seneste år er blevet rykket i forhold til de anførte indberetningstidspunkter i budget- og regnskabssystemet.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 19 Nye regler for redegørelse i bemærkningerne til regnskabet om
brugen af finansielle instrumenter
Rapporten, ”Kommunernes lån til energirenovering og større it-investeringer
samt om kommunernes anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter”,
fra juni 2011, der er en udløber af økonomiaftalen for 2011, indeholder en
række anbefalinger vedrørende brugen af finansielle instrumenter. Anbefalingerne er udarbejdet af et udvalg bestående af KL, Finansministeriet, det tidligere Økonomi- og Erhvervsministerium (nu Erhvervs- og Vækstministeriet) og
det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet). Udvalget anbefaler, at kravene til oplysning om brug af swaps
skærpes i afsnit 7.2 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Det anbefales, at der for hver enkelt swap-aftale, som kommunen tidligere har indgået,
og som endnu ikke er udløbet, bør være oplysninger om:
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x
x
x
x
x
x
x

Modparten (eksempelvis en bank)
Kontraktens oprindelige hovedstol
Kontraktens nominelle restgæld pr. 31. december.
Kontrakten markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december.
Kontraktens udløbstidspunkt
Renteforhold, eksempelvis swap fra variabel til fast rente.
Valutaforhold, eksempelvis swap fra DKK til EUR.

Herudover anbefales det, at kommunen i bemærkningerne til regnskabet skal
opgøre andelen af den langfristede gæld, der er eksponeret i anden valuta end
danske kroner, baseret på en nettoopgørelse inkl. evt. finansielle instrumenter.
Endelig anbefales det, at den kursjustering af den langfristede gæld, der efter
gældende regler, jf. konteringsreglerne til funktionerne 9.55.63-9.55.71 under
Langfristet gæld, skal foretages i regnskabet, såfremt swaps eller andre finansielle instrumenter har betydning for værdien af restgælden, skal oplyses i
bemærkningerne til regnskabet.
Udvalgets anbefalinger implementeres i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”
Det bemærkes dog, at den eksisterende regel om kursjustering af den langfristede gæld præciseres således, at der alene skal foretages en valutakursjustering af den langfristede gæld samt ved brug af valutaswaps eller andre finansielle instrumenter, der har betydning for værdien af restgælden opgjort i
danske kroner. Det tydeliggøres hermed, at bestemmelsen ikke finder anvendelse ved brug af simple renteswaps.
Det skyldes, at udgangspunktet for bogføring af den langfristede gæld og finansielle instrumenter i det kommunale regnskab er den nominelle værdi og
ikke markedsværdien. Det betyder, at den nominelle restgæld på simple
swaps anses at være lig med nul, idet en simpel swap består af to modsatrettede aftaler (med modsatte fortegn). Bogføring til nominelle værdier medfører,
at urealiserede kursgevinster og tab, som følge af renteudviklingen mv., ikke
konteres i regnskabet, men oplyses i bemærkningerne.
Dog gælder for lån i fremmed valuta, at restgælden efter gældende regler skal
kursreguleres ultimo regnskabsåret med modpost på balancekonto 9.75.99, jf.
bl.a. konteringsreglerne til funktionerne 9.75.74 og 9.75.76. Dette medfører, at
en valutaswap, hvor der er en forpligtelse til f.eks. at betale i danske kroner og
modtage fremmed valuta, at den nominelle restgæld er nul, men at den valutakursregulerede restgæld kan være forskellig fra nul. Det er den kursregulerede restgæld af valutaswappen, der registreres på funktionerne 9.55.639.55.71 med modpost på balancekonto 9.75.99.
Udvalgets anbefalinger og præciseringen af konteringsreglerne træder i kraft
med virkning fra regnskab 2011.

Side 10

Ad 20 Øvrige ændringer
Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2012.
a) På funktion 9.75.95, Modpost for donationer, sondres mellem private og
øvrige donationer. Der findes ikke at være hensigtsmæssigt at opretholde
denne sondring, hvorfor ordet ”private” udgår af konteringsteksten på funktion 9.75.95. Det gælder dog fortsat, at lovbundne tilskud fra offentlige
myndigheder til aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, ikke
betragtes som donationer.
b) Efter gældende regler reguleres værdien af varebeholdninger direkte på
funktion 9.65.86 med modpost på 9.75.99 Balancekonto. Modposten ændres til funktionerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.
c) På 4.62.90 Andre sundhedsudgifter præciseres det, at udgifter til patientombuddet skal registreres med anvendelse af art 4.6.
Endvidere ændres ikrafttrædelsen af ændringen vedrørende Patientombuddet, som blev indført med orienteringsskrivelse om. 22. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystem for kommuner. Ikrafttrædelsen
ændres i afsnit 4.4 i budget- og regnskabssystemet fra budget 2012 til
regnskab 2011.
d) På funktion 5.46.65 Repatriering er der en uoverensstemmelse mellem
budget- og regnskabssystemets kapitel 3 og 4 vedrørende nummereringen af grupperingen til resultattilskud for repatriering. Grupperingen ændres i kapitel 4 til grp. 090 i overensstemmelse med kapitel 3. Endvidere
præciseres det, at der skal anvendes art 7.6 ved modtagelse af resultatilskud fra staten.
e) Der er i budget- og regnskabssystem for kommuner to henvisninger til en
tidligere funktion 3.22.11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne.
Henvisningerne slettes. Derudover opdateres opremsningen af funktioner
på folkeskoleområdet under afsnit 2.1 vedrørende kontoplanens formålsbestemte inddeling.
f)

I orienteringsskrivelse af 30. juni 2011 vedr. 22. omgang, står der under
punkt 2, at de autoriserede grupperinger vedrørende den centrale refusionsordning på bl.a. funktion 5.35.42 overføres til den nyoprettede funktion
5.22.07. Den korrekte funktion er 5.38.42. Det giver ikke anledning til ændringer af budget- og regnskabssystemet.

g) I kapitel 3 på funktion 3.38.77 tilføjes gruppering 001, som fremgår af kapitel 4. Der er ingen ændringer af konteringsreglerne.
h) I afsnit 7.7 vedrørende halvårsregnskabet slettes afsnit om at det specialiserede socialområde indgår som en del af halvårsregnskabet. Indberetningen på det specialiserede socialområde er en selvstændig indberetning.
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i)

Der foretages en række præciseringer i konteringsteksten på gruppering
012 og 017 på funktion 5.68.98. Der er ingen ændring af, hvilke udgifter,
der skal registreres her.

j)

I kapitel 3 foretages en korrekturændring af funktion 5.68.91, gruppering
101.

k) På funktion 5.68.97 ændres henvisningen til registreringen af udgifter til
hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i
seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Udgifterne
skal konteres på funktion 5.57.75, gruppering 012 Hjælp til opkvalificering
og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100).
l)

På funktion 5.28.23, grp. 002, foretages en opdatering af hjemmelshenvisningen til SEL § 52, stk. 3, nr. 7.

m) Der foretages nogle opdateringer af hjemmelshenvisninger og henvisninger til funktioner og grupperinger i kapitel 7.2.
n) Ved seneste Folketingsvalg har ministeriet skiftet navn til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriets navn og hjemmeside ændres i Budget- og
regnskabssystemet. Ændringerne markeres ikke i sidehovedet af afsnittet.
o) Der foretages opdatering af hjemmelshenvisningerne på funktion 5.57.74,
grp. 016.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Side
Punkt
1.0
1
20n)
2.1
1
20n)
2.1
2
20e)
2.6
4 og 6-8
20n)
2.6
9-11
1
3.0
3
2
3.1
1
3
3.3
1
4
3.3
3
20g)
3.4
1
5
3.5.2
1
6
3.5.2
1
7
3.5.2
2
20l)
3.5.3
1
9
3.5.5
1-2
11
3.5.7
1
12
3.5.7
2-3
11
3.5.9
2
20j)
3.5.9
4
13
3.7
2-3
15
3.8
3
13 og 17
3.9
2
3

Side 12

4.0
4.1
4.3
4.4
4.4
4.5.1
4.5.2
4.5.2
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.5
4.5.5
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
5.0
5.2
5.2
5.3
5.3
7.1
7.2
7.2
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.7
7.8

12
6-7
5
2
3
5
1
3-5
1
5
8
1-6
6
1-3
6-10 og 13-18
14
2-4 og 17-19 og 20
16
18-19
17 og 20
10
5 og 7
12-13
12-13
6
11
24
19
22-23
1
5-7
4-10
1
1
1
1-2 og 9-10
4
8-9
1
2
1
1
3
1-3
1

2
3
4
5
20c)
20e)
6
7
8
9
10
11
20d)
12
11
20o)
11
20k)
20i)
13
16
15
13
11
3
19
20a)
20b)
14
20n)
18
20n)
18
20n)
20n)
20n)
19
20m)
20n)
20n)
20n)
20n)
20h)
20n)
20n)

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Susanne Wad Leth swle@im.dk, tlf.72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen
cbc@im.dk, tlf. 72 28 25 57.
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Med venlig hilsen

Susanne Wad Leth

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
T +45 7228 2400
F +45 7228 2401
M im@im.dk
W oim.dk

Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 24. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
A. Bekendtgørelse:
§ 5, stk. 1, i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt afsnit 7.5 i budget- og regnskabssystemet er opdateret i forhold til seneste bestemmelser gældende for den kommunale revision, jf. § 1, nr. 3, i lov nr. 510 af 6. juni 2007 om bl.a. øgede krav til den
kommunale og regionale revisions sagkundskab og uafhængighed. De
øgede krav er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2012.
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
1. Funktion 0.25.18, driftsgrp. 005 ændres til anlægsgrp. 005
2. Præcisering af lovhjemmel vedr. funktion 0.52.89, grp. 001
3. Oprettelse af ny funktion 0.55.92 Skorstensfejerarbejde
Hovedkonto 5
4. Præcisering vedr. kontering af udgifter efter § 44 i lov om social service.
5. Ændret henvisning til reglerne om personbogføring
6. Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion 5.22.07
7. Kurser for plejefamilier på funktion 5.28.20
8. Nedlæggelse af gruppering 010 på funktion 5.57.71
9. Afskaffelse af uddannelsesydelse på funktion 5.57.78
10. Nedlæggelse af gruppering 101 på funktion 5.58.81
11. Afskaffelse af flyttehjælp på funktion 5.68.90
12. Præcisering af registrering af statsligt tilskud på 5.68.90
13. Ændringer vedrørende befordringsgodtgørelse
Hovedkonto 8
14. Skattefri kontant udbetaling af fleksydelsesbidrag på funktion 8.51.52
Hovedkonto 9
15. Præcisering vedr. funktion 9.55.79
16. Øvrige ændringer
Ad 1 Funktion 0.25.18, driftsgrp. 005 ændres anlægsgrp. 005

Dato: 9. maj 2012
Enhed: Administrationspolitik
Sagsbeh.: depswle/depcbc
Sags nr.: 1203672
Dok. nr.:
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Funktion 0.25.18, grp.005 Tab på garantier vedr. realkreditlån ændres til en
anlægsgruppering, da der er tale om garantistillelse for opgaver, der kan sidestilles med anlæg.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 2 Præcisering af lovhjemmel vedr. funktion 0.52.89, grp. 001
Med orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 blev der oprettet en ny grp. 001
på funktion 0.52.89 til Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. I teksten i
orienteringsskrivelsen blev der henvist til historisk lovgivning. Den korrekte
henvisning er følgende:
”I medfør af § 12 og § 13 i lov om vandforsyning skal kommunerne oprette og
lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Udgifterne til disse opgaver
finansieres af en afgift, som opkræves af Skatteministeriet og via Miljøministeriet overføres til kommunerne efter det udvidede totalrammeprincip. For at gøre det muligt at fastslå, om der er tale om fuld omkostningsdækning, skal
kommunerne udarbejde en opgørelse af udgifterne til indsatsplanlægning
mv. med en revisorerklæring. På den baggrund er det fundet nødvendigt at
synliggøre kommunernes udgifter til indsatsplanlægning i det kommunale
regnskab, og der er oprettet gruppering 001 på funktion 0.52.89 til registrering
af kommunens udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum og
indsatsplaner.”
Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i budget- og regnskabssystemet.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 3 Oprettelse af ny funktion 0.55.92 skorstensfejerarbejde
På denne funktion registreres indtægter og udgifter forbundet med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med
indsatsen, jf. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og
ildsteder.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 4 Præcisering vedr. kontering af udgifter efter § 44 i lov om social
service.
Det præciseres, at 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, skal konteres på funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne skal konteres således
på funktion 5.28.21:
x
x
x

§83 Personlig og praktisk hjælp – grp. 002
§84 Stk 1. Aflastning – grp. 005
§86 Stk 2. Vedligeholdelsestræning – grp. 010
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Som følge af præciseringen justeres teksten i konteringsreglerne på funktion
5.32.33 i overensstemmelse hermed.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 5 Ændret henvisning til personbogføring
Der foretages en præcisering af reglerne om personbogføring, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på
Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder.
Der indsættes en generel henvisning til reglerne om personbogføring i kapitel
5 i kontoplanen. De steder, hvor der tidligere har været henvist til reglerne slettes. Baggrunden herfor er, at henvisningerne på de enkelte konti ikke er fuldstændige, og at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en komplet oplistning
af områder, hvor der skal foretages personbogføring, idet en sådan oplistning
hurtigt vil være forældet.
Der er således ikke nogen ændring af reglerne for, hvornår der skal personbogføres. Der er udelukkende tale om en præcisering af gældende regler.
Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og
tilskud til en person eller familie efter de love, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1405 af 28. december 2011. Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens § 51 er dog undtaget disse regler.
Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende
oplysninger:
o Registrering af personens CPR-nummer
o Registrering af ydelses- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud)
o Registrering af beløb
o Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 6 Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion 5.22.07
På funktion 5.22.07 oprettes en ny gruppering 019 til registrering af indtægter
fra den centrale refusionsordning, der vedrører refusion vedrørende funktion
5.32.37 Plejevederlag m.v.
Der er ikke tale om en ny refusionsordning, idet der har været udbetalt refusion på området siden 2008.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 7 Kurser for plejefamilier på funktion 5.28.20
I medfør af Servicelovens § 142 skal kommunen gennemføre kurser forinden
godkendelsen af en plejefamilie samt løbende efteruddannelse. Det præciseres på funktion 5.28.20, at udgifterne til disse kurser skal registreres på de respektive grupperinger på funktionen.
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Samtidig præciseres det, at udgifter til supervision til plejefamilier også skal
registreres på de relevante grupperinger på funktionen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 8 Nedlæggelse af gruppering 010 på funktion 5.57.71
Med orienteringsskrivelse af 10. januar 2012, pkt. 12, blev det præciseret, at
gruppering 006 på funktion 5.57.71 i regnskab 2011 vil omfatte udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion både i aktive og passive perioder.
Det blev forventet, at problemerne omkring opdelingen i økonomisystemerne
kunne løses af it-leverandørerne i 2012. Det har efterfølgende vist sig, at det
ikke vil være muligt at udvikle den nødvendige it-understøtning til en opdeling i
aktive og passive perioder med 30 pct. refusion i løbet af 2012.
På denne baggrund nedlægges gruppering 010 på funktion 5.57.71 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering. Alle udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion skal herefter fortsat registreres på gruppering 006.
Som konsekvens heraf slettes henvisningen til gruppering. 010 på dranst 2,
gruppering 009.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 9 Afskaffelse af uddannelsesydelse på funktion 5.57.78
Uddannelsesydelse afskaffes i medfør af lov nr. 152 af 28. februar 2012 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.).
Funktion 5.57.78, grp. 009, Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt
uddannelse, anvendes herefter alene til efterreguleringer vedrørende regnskaberne 2012, 2013 og 2014.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 10 Nedlæggelse af gruppering 101 på funktion 5.58.81
På funktion 5.58.81, gruppering 101 registreres udgifter forbundet med ordning, hvor der fra marts 2007 kunne oprettes løntilskudspladser i 3 år af en varighed på 12 mdr. Ordningen er ophørt ultimo februar 2011 og grupperingen
nedlægges derfor.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 11 Afskaffelse af flyttehjælp på funktion 5.68.90
Med vedtagelse af lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning
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samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.) afskaffes den særlige flyttehjælp efter § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Som følge heraf slettes flyttehjælp i konteringsreglerne vedrørende grupperingerne 002, 004 006, 008 og 009 på funktion 5.68.90, Driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 12 Præcisering af registrering af statslig tilskud på 5.68.90
Funktion 5.68.90, dranst 2, gruppering 002 tilskud vedrørende produktionsskoler flyttes til dranst 1 og får nyt nr. 091. Ændringen skyldes, at der her registreres statslige tilskud, som ikke er en refusion. Samtidig foretages en præcisering af anvendelsen af grupperingen. Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor
der i udgifter til produktionsskoler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud
af forskellig art fx fra statslige puljer i udgiften til skoleopholdet.

Ad 13 Ændringer vedrørende befordringsgodtgørelse
Folketinget vedtog den 28. februar 2012 Lov nr. 153 af om ændring af lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.(Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.).
Loven indebærer, at befordringsgodtgørelsen harmoniseres og forenkles, så
dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i tilbud efter
lovens § 10-12, samt personer, der deltager i selvvalgt uddannelse skal have
ret til befordringsgodtgørelse.
Konteringsreglerne på funktion 5.68.91. gruppering 006 udbygges derfor med
udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Som konsekvens heraf præciseres konteringsreglerne på funktion 5.57.78,
grp. 005.
Endvidere udbygges konteringsreglerne på gruppering 5.68.98, grp. 011 med
udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 14 Skattefri kontant udbetaling af fleksydelsesbidrag på funktion
8.51.52
Som følge af Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og
tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag mv.) kan personer anmode om at udtræde af fleksydelsesordningen på gunstigere vilkår, end det hidtil har været muligt.
De gunstigere vilkår henfører til, at fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for perioder fra og med 2001 til og med 15. maj 2011, udbetales skattefrit kontant.
Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for perioder efter den 15. maj 2011 og
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indtil udtræden af fleksydelsesordningen, pålægges en afgift på 30 pct. Anmodningen om udbetaling af fleksydelsesbidrag på ovenstående vilkår kan ske
i perioden fra og med 2. april 2012 til og med 1. oktober 2012.
Kommunernes udgifter til skattefri kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag, der vedrører perioden før 16. maj 2011, registreres på funktion
8.51.52, gruppering 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skattepligtig).
Udgifter til fleksydelsesbidrag, der vedrører perioden fra og med 16. maj 2011
og indtil udtræden af fleksydelsesordningen, registreres på funktion 8.51.52,
gruppering 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling
(skattepligtig).
Ordningen vil udelukkende have virkning for regnskaberne 2012 og 2013.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2012.
Ad 15 Præcisering vedr. funktion 9.55.79
Det følger af reglerne i budget- og regnskabssystemet, at forpligtelsen overfor
leasinggiver ved indgåelse af leasingaftaler skal indregnes i balancen som en
leasingforpligtelse på samme måde, som et almindeligt lån skal indregnes som
en gældsforpligtelse.
Det følger endvidere, at størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af det indregnede aktiv. Aktiv og leasingforpligtelsen er
derfor lige store på indgåelsestidspunktet.
Der præciseres, at det kun gælder i det tilfælde, hvor det leasede aktivs værdi
overstiger bagatelgrænsen for indregning af aktiver i balancen. For leasede
aktiver under bagatelgrænsen er det alene leasingforpligtelsen, der optages i
balancen.

Ad 16 Øvrige Ændringer
a) I orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 fremgik det under punkt 11, at
funktion 5.46.61 skifter navn til 5.46.41 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Det er dog kun funktionens navn, der ændres ikke nr. Funktionen hedder således: 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Det er angivet korrekt i budgetog regnskabssystemet.
b) Vedrørende tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter
vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrørende det specialiserede sociale område præciseres det i afsnit 7.8, at fristerne udskydes til den følgende mandag, hvis de nævnte frister falder på
en lørdag eller søndag.
c) Punkt 5 i orienteringsskrivelsen af 10. januar 2012 beskriver konteringsreglerne vedr. ridefysioterapi. Ved en fejl er teksten i afsnit 4.4, side 2 ikke
i overensstemmelse hermed. Dette rettes.
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d) På funktion 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge rettes en enkelt
lovhenvisning til udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.
e) I konteringsreglerne til funktionerne 8.55.64-8.65.71 præciseres det, at
evt. kurstab ligesom kursgevinster ved omlægning og indfrielse af lån skal
registreres på funktion 7.58.78.
f)

På funktion 8.55.76 præciseres det, at det udelukkende er valutakurstab
eller – gevinster ved omlægning af lån med udenlandsk kreditor, der kan
give anledning til statusop- eller nedskrivninger på funktion 9.55.76.

g) I afsnit 2.5 under beskrivelsen af hovedart 1 rettes henvisningen til udgifter
til løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger til funktion 5.58.81.
h) I orienteringsskrivelsen af 10. januar 2012 fremgår under punkt 20D, at art
7.6 skal anvendes til registrering af statens resultattilskud for repatriering.
Dette rettes. Art 8.6 skal anvendes til dette tilskud.
i)

På funktion 8.42.44 Parkeringsfond rettes henvisning til hovedkonto 2 til
2.22.01.

j)

I afsnit 7.4 oversigt vedrørende det specialiserede socialområde tilpasses
afgrænsningen af funktioner og grupperinger i overensstemmelse med
funktion 5.32.33 gruppering 003 og 004, jf. ændring i orienteringsskrivelse
22 af 30. juni 2011.

k) Der er foretaget konsekvensrettelser i medfør af at ministeriets e-mail
adresse til indberetning af budget- og regnskabsoplysninger ændret til:
budregn@oim.dk
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Side
Punkt
2.5
7
16g)
3.0
1-2
1
3.0
3
3
3.5.1
1
6
3.5.7
1
8
3.5.7
4
13
3.5.9
1
13
3.5.9
1
12
4.0
5 og 8
1
4.0
12
3
4.4
2
16c)
4.5.0
1
5
4.5.1
1
6
4.5.2
1
7
4.5.2
3-4
4
4.5.2
5
16d)
4.5.3
6
4
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4.5.5
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.8
4.8
4.8
4.8
4.9
5.2
5.3
7.2
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.8

6
1-2 og 4
7, 13, 15
23
24
1 og 5
11
5
1-5
8
18
10
13
17
18
12
5
1
2
1-2
1
1
2
1
1

16h)
8
5
13
9
5
10
12
11
13
13
16i)
14
16e)
16f)
15
16k)
16k)
16k)
16j)
A
16k)
16k)
16b)
16k)

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Susanne Wad Leth swle@oim.dk, tlf.72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen
cbc@oim.dk, tlf. 72 28 25 57.
Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth
og
Christian Bo Christiansen

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
T +45 7228 2400
F +45 7228 2401
M im@im.dk
W oim.dk

Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-5
1. Oprettelse af tværgående gruppering 200 til decentrale udgifter til ledelse og administration
2. Ændring af navn på funktion 3.30.45 samt præcisering af regler
3. Ændring af gruppering 001 og oprettelse af ny gruppering 002 på
funktion 5.25.10 til sprogstimulering af børn
4. Præcisering af reglerne vedr. forældrebetalte madordninger
5. Ændring vedrørende udlicitering af daginstitutioner
6. Sletning af gruppering 091 på funktion 5.46.60
7. Oprettelse af ny gruppering 095 på funktion 5.68.98 vedr. jobpræmie
Hovedkonto 6
8. Ny kontoplan for hovedkonto 6.
9. Oprettelse af ny funktion 6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling
Danmark
Hovedkonto 7
10. Oprettelse af nye grupperinger på funktion 7.62.86
11. Præcisering vedrørende swaps på funktion 7.58.78
12. Nedlægning af gruppering 001 på funktion 7.62.82
Hovedkonto 8
13. Opdeling af ATP-konto vedr. kontanthjælp og revalidering på funktion
8.51.52
Hovedkonto 9
14. Ændringer på funktion 9.35.35
15. Øvrige ændringer

Dato: 5. juli 2012
Enhed: Administrationspolitik
Sagsbeh.: depswle
Sags nr.: 1204838
Dok. nr.: 981726
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Ad 1 Oprettelse af tværgående gruppering til decentrale udgifter til administration og ledelse
På baggrund af aftalen om kommunernes økonomi for 2012 har der været
nedsat en arbejdsgruppe om kommunernes administration.
Der er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enighed om, ”at der gennem en omstilling og mere effektive arbejdsgange er et potentiale for at reducere den kommunale administration svarende til knap 1½ mia. kr. i 2013 i
forhold til niveauet i 2010. Kommunerne arbejder for at realisere dette, og de
frigjorte midler bruges til borgernær service.”
Der er derudover enighed om, ”at følge op på udviklingen både i enkeltkommuner og for kommunerne under ét. Der igangsættes et arbejde om opgørelsen af administration baseret på tal for personale og udgifter, herunder eventuelle omlægninger af den kommunale kontoplan. I forlængelse heraf offentliggør Indenrigs- og Sundhedsministeriet tal for udviklingen i den kommunale
administration”.
Arbejdsgruppens rapport, ”Rapport om kommunernes administration og kontoplanen”, juni 2012, er tilgængelig på www.im.dk under ”Budget- og regnskabssystemer:
http://im.dk/Indenrigs/Komm-region-oeko/Regnskabssystemer.aspx
På baggrund af en af arbejdsgruppens anbefalinger oprettes der en tværgående gruppering 200 til udgifter til ledelse og administration på de større
kommunale decentrale enheder på hovedkonto 0 og 2-5, der indgår i opgørelsen af de kommunale serviceudgifter.
Formålet med grupperingen er at give kommunerne et bedre styringsmæssigt
grundlag for at kunne opgøre de decentrale udgifter til ledelse og administration, og dermed de samlede udgifter til ledelse og administration. Derudover er
formålet at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden af de administrative udgifter i kommunerne.
Ledelse og administration omfatter to hovedtyper af udgifter. Ledelse omfatter
udgifter i forbindelse med den overordnede styring og ledelse af decentrale
enheder. Administration omfatter en række fællesfunktioner og -udgifter, der
udføres som støttefunktion for de decentrale enheders ledelse og drift.
De decentrale udgifter til ledelse omfatter:
x

x

x

De decentrale enheders højere ledelsesniveauer, dvs. ledere med et
egentligt ledelses- og personalemæssigt ansvar, der udfører opgaver i
forbindelse med den overordnede ledelse, styring og koordinering.
Direkte henførbare udgifter til de højere ledelsesniveauer samt overordnede styringsfunktioner/-opgaver, herunder bl.a. rejseudgifter, kursus- og deltagergebyrer, repræsentationsudgifter mv.
Strategisk planlægning, udarbejdelse af kontraktaftaler, handlingsplaner, budgetter mv. for decentrale enheder

I det omfang ledelsen af en decentral enhed varetager opgaver af konkret
fagligt karakter, betragtes disse opgaver ikke som ledelse.
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De decentrale udgifter til administration vil typisk bl.a. omfatte:
x

x

x
x

Personaleadministration (arbejdstidstilrettelæggelse, fraværsregistrering, ferieansøgninger, opgørelse af over-/merarbejde, rekruttering og
ansættelse, personaleudvikling m.v.),
Økonomiadministration (attestation og godkendelse af bilag, debitor-,
kreditor- og kassefunktioner, statistikfunktioner, herunder tidsregistrering), samt
Anden administrativ drift (administration af indkøb, materiel, lokaler og
bygninger, vedligeholdelse og rengøring)
Opgaver vedr. den bevillingsmæssige styring

For medarbejdere, der både varetager administrative og ledelsesmæssige
opgaver samt opgaver af faglig karakter, kan ledelse og administration f.eks.
opgøres på baggrund af tidsregistrering eller en skønnet fordeling af lønudgifterne (eventuelt baseret på lejlighedsvise tidsregistreringer). Alternativt kan
lønudgiften for medarbejdere, der i overvejende grad arbejder med ledelse og
administration, dvs. mere end 50 % af arbejdstiden anvendes på ledelse og
administration, fuldt ud konteres som en administrativ udgift. Tilsvarende kan
lønudgiften for medarbejdere, der anvender mere end 50 % af arbejdstiden på
en anden jobfunktion (f.eks. undervisning og pædagogik) fuldt ud konteres
som en ikke-administrativ udgift.
Det bemærkes, at udgifter til drift og vedligeholdelse af den decentrale enheds
fysiske rammer, f.eks. rengøring og renovation, vagt og sikkerhed, husleje,
vedligeholdelse af bygninger, arealer mv., borde, stole, lamper mv., energiforbrug, ikke betragtes som ledelse og administration. Dette gælder også en
række driftsudgifter, der ikke direkte kan henføres til den decentrale enheds
hovedformål, f.eks. it, telefon og porto. Disse udgifter skal således ikke registreres på den nye gruppering 200.
For en nærmere afgrænsning af opgørelsen af udgifter til ledelse og administration henvises til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside ”Økonomisk Administrative Vejledning”, www.oav.dk. Her findes dokumentet ”Om opgørelsen
af administrative udgifter (fællesudgifter)”:
http://www.modst.dk/~/media/Files/%C3%98AV/Bevillingslove/Om%20opgrelsen%20af%20fllesudgifter%203%20pdf.ashx
Den nye gruppering 200 Ledelse og administration oprettes på følgende funktioner:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0.28.20 Grønne områder og naturpladser
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg
0.35.40 Kirkegårde
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
0.58.95 Redningsberedskab
2.22.01 Fælles formål
2.22.07 Parkering
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.
3.22.01 Folkeskoler
3.22.05 Skolefritidsordninger
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud
3.22.08 Kommunale specialskoler
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
3.32.50 Folkebiblioteker
3.35.60 Museer
3.35.63 Musikarrangementer
3.35.64 Andre kulturelle opgaver
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
5.25.10 Fælles formål (dagtilbud til børn og unge)
5.25.11 Dagpleje
5.25.12 Vuggestuer
5.25.13 Børnehaver
5.25.14 Integrerede daginstitutioner
5.25.15 Fritidshjem
5.25.16 Klubber og anden specialpædagogiske fritidstilbud
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
5.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 2 Ændring af navn på funktion 3.30.45 samt præcisering af regler
Funktion 3.30.45 ændrer navn til Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.
Samtidig præciseres det, at det udelukkende er indtægter og udgifter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser, der skal registreres her. Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi skal registreres på de funktioner, hvor udgifter og indtægter vedrørende de institutioner, hvor de pågældende EGU-elever er ansat, i øvrigt registreres.
Der er udelukkende tale om en præcisering af gældende regler, og der er
således ikke foretaget ændringer af, hvilke udgifter der skal registreres på
funktionen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 3 Ændring af gruppering 001 og oprettelse af ny gruppering 002 på
funktion 5.25.10 til sprogstimulering af børn
På baggrund af henvendelser fra kommuner ændres konteringsreglerne vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af børn.
Ændringen betyder, at kommunerne fremover ikke skal isolere udgifter til
sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn, men i stedet skal
isolere udgifterne til hhv. sprogvurdering af alle børn og sprogstimulering af
børn, der ikke er optaget i dagtilbud:
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x
x

001 Sprogvurderingen af børn i førskolealderen
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud

På gruppering 001 konteres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller
tosproget. Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der
er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 1) og sprogvurdering af
børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 2).
Der oprettes en ny gruppering 002 Sprogstimulering for børn, der ikke er optaget i et dagtilbud. Denne gruppering omfatter udgifter til sprogstimulering
efter dagtilbudsloven 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 vedrørende sprogstimuleringstilbud på 15
timer til tosprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud).
Der er for udgifter konteret på gruppering 001 og 002 tale om udgifter, som
ikke kan indregnes i grundlaget for forældrebetalingen i dagtilbud, og kommunerne skal derfor kunne isolere disse udgifter.
Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud,
konteres på de respektive funktioner, uanset om udgifterne kan indregnes i
grundlaget for forældrebetaling eller ikke. Der er ikke autoriseret grupperinger
til udgifterne.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 4 Præcisering af reglerne vedrørende forældrebetalte madordninger
Det præciseres under funktionerne 5.25.12-5.25.16, at udgifter og indtægter
vedr. de forældrearrangerede frokostordninger efter dagtilbudslovens § 17
skal konteres på en mellemregningskonto på funktion 8.52.59.
Kommunens udgift til nedsættelse af forældrebetalingen (både den lovpligtige
del og et eventuelt frivilligt tilskud) skal konteres som en udgift på konto
5.25.12-16 og en indtægt på konto 8.52.59, således at kommunens tilskud og
forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede
frokostordning.
Der gælder tilsvarende regler for forældrearrangerede frugt og morgenmadsordninger, idet der kan være et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen (men ikke lovpligtige tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen).
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 5 Ændring vedrørende udlicitering af daginstitutioner
Som følge af lov nr. 631 af 14. juni 2011 er det muligt at etablere og drive
udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud som en del af den kommunale forsyning. Kommunens tilskud til udliciterede institutioner skal konteres på de relevante funktioner i kontoplanen.
Dette tilføjes i konteringsteksten vedr. funktionerne 5.25.12 – 5.25.17.
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Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 6 Sletning af gruppering 091 på funktion 5.46.60
På funktion 5.46.60 slettes gruppering 091, idet ordningen er ophørt pr. 1. juli
2010.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 7 Oprettelse af ny gruppering 095 på funktion 5.68.98 vedr. jobpræmie
På funktion 5.68.98 oprettes en ny funktion 095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. i medfør af § 2 i Lov om en 2-årig
forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v., som træder i kraft 1. juni 2012. Der ydes 100 pct. refusion til
kommunens udgifter til ordningen.
Samtidig foretages en justering af teksten på funktion 5.68.98, gruppering 091
samt i teksten på funktionen.
Endvidere tilføjes gruppering 095 på dranst 2, gruppering 009 Refusion af
udgifter til jobpræmieordningen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 8 Ny kontoplan for hovedkonto 6
Arbejdsgruppen om ”Kommunernes administration og den autoriserede kontoplan”, jf. pkt. 1, anbefaler, at hovedkonto 6 gøres mere gennemskuelig, og at
der skabes større gennemsigtighed i kommunernes administrative udgifter. På
den baggrund foretages en række ændringer af hovedkonto 6.
Nye grupperinger på funktion 6.45.51
Med henblik på at skabe større gennemsigtighed i kommunernes administrative udgifter på funktion 6.45.51 tilføjes to grupperinger til funktionen, der skal
gøre det muligt at skelne mellem udgifternes karakter:
x
x

001 Myndighedsudøvelse
002 Øvrig administration

Myndighedsudøvelse er de opgaver, hvor kommunens medarbejdere med
hjemmel i en specifik lov (og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen) træffer
afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Myndighedsudøvelse omfatter sagsbehandling i bred forstand og omfatter både opgaver vedrørende selve afgørelserne og opgaver i tilknytning
hertil. Således er interne møder vedrørende sagsbehandling m.v. eksempelvis
også omfattet, ligesom myndighedsudøvelsen kan være med og uden direkte
kontakt til borgeren.
Øvrig administration omfatter de funktioner, der understøtter den primære drift
og myndighedsudøvelse i kommunen. Støttefunktioner omfatter f.eks. opgaver
vedrørende løn- og personaleadministration, økonomistyring, it-administration,
opgaver vedrørende HR og forskellige praktiske funktioner som postfordeling
m.v. (interne services).
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Øvrig administration omfatter endvidere den sekretariatsbetjening, der retter
sig både imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative
ledelse og den øvrige organisation. Opgaverne omfatter bl.a. afholdelse af
udvalgs- og byrådsmøder, løsningen af kommunens generelle juridiske opgaver, opgaver vedrørende formidling og kommunikation samt opgaver i tilknytning til kommunens mellemkommunale og internationale samarbejde.
Oprettelse af to nye funktioner 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
og 6.45.58 Det specialiserede børneområde
Der udskilles nogle af udgifterne på funktionen 6.45.51 i selvstændige funktioner til kontering af udgifter til ledelse og administration vedrørende voksen-,
ældre- og handicapområdet samt til kontering af tilsvarende udgifter vedrørende det specialiserede børne- og ungeområde.
For begge funktioners vedkommende kan der eksempelvis være tale om udgifter til myndighedsudøvelse samt overordnet planlægning, rådgivning og
visitation. Tilsvarende skal administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der er rettet mod de to områder, konteres på de nye funktioner.
Samtidig oprettes der på de to funktioner en driftsgruppering 091 med henblik
på at synliggøre ledelses- og administrationsomkostningerne på det omkostningsbaserede takstområde, der efter gældende regler skal overføres fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5.
I medfør af § 1 i bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de kommunale
tilbud efter hvile-i-sig-selv princippet. Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration. Der skal
derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto
6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om
omkostningsbaserede takster. Der er ikke foretaget ændringer af regler for,
hvilke udgifter, der skal overføres til hovedkonto 5, og der er dermed heller
ikke foretaget ændringer af reglerne for, hvilke udgifter, der skal indregnes i
taksterne.
De to nye funktioner betegnes således:
x

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5

x

6.45.58 Det specialiserede børneområde
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5

Derudover omdøbes funktionerne 6.45.53-6.45.55 således, at der opnås navnemæssig stringens i forhold til de nye funktioner. De tre funktioner betegnes
fremover således:
x
x
x

6.45.53 Jobcentre
6.45.54 Naturbeskyttelse
6.45.55 Miljøbeskyttelse
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Oprettelse af ny funktion 6.45.56 Byggesagsbehandling
Der er variation kommunerne imellem i størrelsen af byggesagsgebyrerne.
Men henblik på i højere grad at synliggøre udgifterne, der kan danne baggrund for opkrævningen af gebyrer for byggetilladelse, udskilles udgifterne til
sagsbehandling vedrører byggetilladelser til en ny selvstændig funktion
6.45.56 Byggesagsbehandling.
Samtidig nedlægges grp. 097 Gebyr for byggesagsbehandling på funktion
6.45.51.
Oprettelse af ny funktion 6.45.52 Fælles IT og telefoni
Med oprettelse af en ny funktion 6.45.52 Fælles IT og telefoni udskilles yderligere udgifter fra funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltning.
Det har vist sig, at der tidligere har været forskel på, hvad der konteres på
funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger, og hvad der konteres ud på de
enkelte driftsområder i forhold til udgifter til it og telefoni. Det præciseres derfor, hvilke udgifter, der skal placeres centralt på den nye funktion 6.45.52 og
hvilke udgifter, der skal registreres på de enkelte driftsområder.
På den nye funktion 6.45.52 konteres udgifter til IT og telefoni, der besluttes
centralt, f.eks.:
x

x
x
x

Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur,
herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte
driftsområder samt back-up af fællesprogrammel
Softwareudgifter til fællesprogrammel
Brugeruddannelse i fællesprogrammel
Intern it-rådgivning og it-projektledelse.

På de enkelte driftsområder registreres:
x
x

x
x

Fagprogrammel.
Andre IT-udgifter der er klart virksomhedsrelaterede, f.eks. andel i
teknisk infrastruktur (servere, database, back-up o.lign.) på den centrale IT-platform
Anskaffelse af fagbaserede IT-systemer, herunder omkostninger til
uddannelse, omstilling af arbejdsgange m.v.
Udgifter til hjemmearbejdspladser, telefoni, herunder mobiltelefoni,
håndholdte computere, smartphones.

Udgifter til IT og telefoni, der skal placeres på de enkelte driftsopgaver, skal
som udgangspunkt ikke registreres som administrative udgifter på den nyoprettede tværgående gruppering 200, jf. pkt. 1 ovenfor.
Såfremt IT og telefoni indkøbes centralt i kommunen, skal det sikres, at udgiften endeligt registreres på det driftsområde, hvor forbruget finder sted.
Den nye kontoplan for hovedkonto 6 træder i kraft med virkning for budget
2013.
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Ad 9 Oprettelse af ny funktion 6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
Der oprettes en ny funktion 6.45.59 til registrering af det administrationsbidrag, kommunen skal betale til Udbetaling Danmark.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 10 Oprettelse af nye grupperinger på funktion 7.62.86
I henhold til lov nr. 582 af 18. juni 2012 om justeringer af udligningssystemet,
indføres en overgangsordning, der indebærer, at de kommuner, der har et
beregnet byrdefordelingsmæssigt tab som følge af de foreslåede ændringer i
udligningssystemet, som overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, modtager et tilskud i 2013 svarende til den del af tabet, der overstiger
grænseværdien på 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget.
Gruppering 006 på funktion 7.62.86 ændres til registrering af dette overgangstilskud:
x

006 Overgangstilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i forbindelse
med justering af udligningssystemet i 2013

Der oprettes endvidere fire nye grupperinger til registrering af diverse tilskud:
x
x
x
x

012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer.
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Derudover foretages der en tilpasning af navnet på gruppering 002.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 11 Præcisering vedrørende swaps på funktion 7.58.78
På funktion 7.58.78 præciseres det, at tab og gevinster vedrørende afhændede swaps skal konteres på 7.75.78, ligesom tab og gevinster ved indfrielse og
omlægning af lån.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 12 Nedlægning af gruppering 001 på funktion 7.62.82
I forbindelse med omlægningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet med virkning for 2012 er gruppering 001 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet på funktion 7.62.82 blevet uaktuel. Grupperingen slettes.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
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Ad 13 Opdeling af ATP-konto vedr. kontanthjælp og revalidering på funktion 8.51.52
Som følge af den nye budgetlov skal der foretages en opdeling af de statslige
udgifter til ATP-bidrag for kontanthjælpsmodtagere, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere.
De statslige udgifter til ATP-bidrag for kontanthjælpsmodtagere holdes uden
for det statslige budgetloft, mens de statslige udgifter til ATP-bidrag for revalidender og ledighedsydelsesmodtagere er inden for det statslige udgiftsloft.
På finansloven for 2013 vil de statslige udgifter blive delt op på to konti, og det
er derfor nødvendigt, at kommunernes udgifter og anmeldelser af refusion
ligeledes bliver delt op på to konti.
Den nuværende gruppering 100, ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering,
under funktion 8.51.52 deles op i følgende to grupperinger:
x
x

100 ATP-bidrag kontanthjælp
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.
Ad 14 Ændringer på funktion 9.35.35
Med pkt. 3 i orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 blev de eksisterende
grupperinger på funktion 9.35.35 ændret fra 001-006 til 002-007.
Det har efterfølgende vist sig at være uhensigtsmæssigt at ændre grupperingerne på funktion 9.35.35. Derfor ændres grupperingerne 002-007 tilbage til
001-006. Derudover ændres den nyoprettede gruppering 001 til gruppering
007 Generel administration.
Samtidig ændres bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de
kommunale forsyningsvirksomheder i overensstemmelse med udvidelsen af
grupperingerne på funktion 9.35.35.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.
Ad 15 Øvrige ændringer
Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2012.
a) I orienteringsskrivelse af 9. maj 2012 fremgik det, at punkt 13 vedrørende
befordringsgodtgørelse træder i kraft med virkning for budget 2013. Dette
ændres til, at de nye regler vedr. befordringsgodtgørelse træder i kraft
med virkning for regnskab 2012.
Der gøres opmærksom på, at de konteringer, der er foretaget inden Lov
nr. 153 af om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.) trådte i
kraft, ikke skal omkonteres efter de nye regler.
b) I orienteringsskrivelsen af 7. december 2010 blev der i punkt 2 foretaget
en præcisering angående fordeling af tab på parkeringsindtægter mellem
stat og kommune. Der indgås aftaler om fordelingen af parkeringsindtæg-
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terne, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal
parkeringskontrol. Der indgås en individuel aftale med hver kommune, og
det følger af de aftaler, at kommunen over for staten (dvs. Rigspolitiet) afregner en vis procentdel (f.eks. 50 %) af de indbetalinger, der modtages i
forbindelse med kommunens parkeringskontrol. Det betyder, at f.eks. afskrivninger for ikke-betalte parkeringsafgifter, administrationsomkostninger mv. holdes uden for afregningen med Rigspolitiet. Præciseringen
vedr. fordelingen af tab vedr. parkeringsindtægter slettes i derfor i budgetog regnskabssystemet.
c) I konteringsreglerne på funktion 5.57.73, gruppering 091 og 092 slettes
henvisningerne til tilbagebetaling af hjælp efter Serviceloven og lov om
social bistand.
d) Funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner er ved en fejl blevet slettet i
budget- og regnskabssystemets kapitel 3. Funktionen genindsættes.
e) Der foretages en opdatering af henvisningen til lovgivning på funktion
5.57.73 Kontanthjælp. På gruppering 091 og 092 slettes henvisningen til
lov om social service og lov om social bistand.
f)

På funktion 8.51.52 er gruppering 017, ATP-bidrag jf. integrationsloven,
ved en fejl blevet slettet i budget- og regnskabssystemets kapitel 4. Gruppering 017 genindsættes.

g) På funktion 8.68.87 ændres henvisningen til, at forskydningen på funktionen alternativt kan registreres direkte på funktion 9.68.87 med modpost
på funktionerne 9.75.91-9.75.94.
h) I pkt. 3 i orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 fremgår det, at Økonomiog Indenrigsministeriet efter drøftelse med Miljøstyrelsen har udtalt, at såfremt affaldsområdet er selskabsgjort gennem f.eks. oprettelse af et kommunalt aktieselskab, så gælder det fortsat, at der skal fastsættes særskilt
gebyr for hver affaldsordning og et administrationsgebyr baseret på de
udgifter, som skal være opgjort i kommunalbestyrelsens regnskab. Det
præciseres, at det indebærer, at udgifterne skal være bogført i kommunens regnskab, evt. som sumposteringer.
i)

På funktion 5.22.07, gruppering 019, rettes henvisningen til funktion
5.32.37.

j)

I afsnit 2.6 under ”De momsbærende arter” tilføjes art 2.5 Køb af jord og
bygninger (inkl. moms).

k) På funktion 5.25.19 foretages nogle opdateringer af teksten på gruppering
006 og 007.
l)

Da det ikke længere er muligt at gå på børnepasningsorlov slettes henvisningerne til dette på hovedfunktion 5.25.

m) Der foretages opdateringer af henvisningerne til registrering administrative
udgifter til hhv. miljø og naturområdet samt beskæftigelseskonsulenter i
afsnit 4.6.
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n) Med orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 indførtes en ny funktion
7.58.79. Denne funktion tilføjes i afsnittet i afsnit 2.2 under ”placering i
kontoplanen” og ”Anvendelse af dranst”.
o) I orienteringsskrivelse af 9.maj 2012, punkt 13 er der henvist til LAB § 10 12. Der skal henvises til LAB kapitel 10-12. Denne rettelse giver ikke anledning til ændringer af kontoplanen.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
2.2
2.4
2.6
3.0
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5.1
3.5.1
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.7
3.5.9
3.6
3.6
3.6
3.7
3.7
3.8
3.9
4.0
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.2

Side
1 og 3
1-3
4
2 og 3
1
1, 2 og 3
2
1
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1
4
4
1
1
2
3
3
3
2
9-10 og 13-14
1-3
2
2, 4-11 og 13
8-9
1
2 og 3
1
3-4
5-6
5-6
6-7
1, 3 og 5
7
5-6

Punkt
15n)
1
15j)
1
1
1
2
1
3
1
4
1
1
1
6
15a)
7
8
9
15d)
10
12
13
14
1
1
15b)
1
2
12
1
15i)
3
5
1
4
15l)
15k)
1
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4.5.7
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4.6
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4.6
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4.7
4.7
4.7
4.8
4.8
4.8
9.2

5 og 7-8
1, 3, 4, 5 og 8
4
10-11
24
8 og 18
16 og 20
1
4-6
6
1-2
9
7
8
12
13
19
1

1
1
6
15e)
15a)
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7
1
8
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Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner” samt om ændringer i bekendtgørelse om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revision m.v.
1. Hermed orienteres om forskellige ændringer i bekendtgørelse om kommunernes
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt om, at der er etableret en ny
hjemmeside for budget- og regnskabssystemerne:
Ændringer af bekendtgørelsen
Ændring af § 7
I § 7, stk. 1, 4. pkt., ændres ”2. pkt. og 3. pkt.” til følgende:
”2. pkt. henholdsvis 3. pkt.”
Formålet med ændringen er at tydeliggøre, at revisionens bemærkninger vedrørende
den finansielle revision og den forvaltningsmæssige revision skal fremgå særskilt og
må ikke må fremgå som en samlet bemærkning.
Ændring af § 9
§ 9, stk. 2, i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision
m.v. ændres, således at ”eller” erstattes med ”og”. § 9, stk. 2, lyder herefter således:
”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer senest på sit 1. møde i september måned og
inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til
halvårsregnskabets godkendelse.”
Ordlyden af § 9, stk. 2, er herefter identisk med afsnit 7.7.2 i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”.
Ny hjemmeside
Budget- og regnskabssystemerne er blevet integreret i Økonomi- og
Indenrigsministeriets hjemmeside, og budget- og regnskabssystemerne har i den
forbindelse fået ny hjemmeside: www.budregn.oim.dk.
Derudover er det nu igen blevet muligt at abonnere på nyheder om nye
orienteringsskrivelser mv. Tilmeldingen sker under ”Nyhedsbrevstilmelding” inde på
siden.
Endelig er det blevet muligt at søge i alle orienteringsskrivelser, der er udsendt siden
2005.

2. Endvidere orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 3 og 4
Kapitel 2
1. Ny momsrefusionsbekendtgørelse og positivliste for 2013
Hovedkonto 0-5
2. Ændringer i medfør om ny lov om Reform af førtidspension og fleksjob,
herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud
m.v.
3. Ændringer som følge af suspension af strafrefusion for dagpengemodtagere
og kontanthjælpsmodtagere
4. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger vedrørende 2010
5. Ændringer af jobrotationsordningen for grupper med videregående
uddannelse på funktion 5.68.91, gruppering 017
6. Nedlæggelse af funktion 5.68.93
7. Adskillelse af hjælpemidler og befordring i beskæftigelsesindsatsen
8. Oprettelse af nye grupperinger 007 og 018 på funktion 5.57.72
9. Oprettelse af ny funktion 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har
opbrugt deres dagpengeret
10. Ændringer som følge af oprettelsen af Udbetaling Danmark
11. Ændring af artskontering på funktion 5.46.60
Hovedkonto 6
12. Oprettelse af ny gruppering 091 på funktion 6.45.51 samt præciseringer vedr.
grupperingerne på funktionen
13. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 6.45.53
Hovedkonto 7
14. Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld
15. Registrering af jobpræmie vedrørende akutjob
Hovedkonto 8
16. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 8.51.52
17. Øvrige ændringer
Ad 1 Ny momsrefusionsbekendtgørelse og positivliste for 2013
Der er udstedt en ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og
regioner (nr. 1337 af 17. december 2012) gældende pr. 1. januar 2013. Den nye
momspositivliste indsættes i afsnit 2.6. Endvidere indsættes den nye bekendtgørelse i
kapitel 9 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 2 Ændringer i medfør af ny lov om Reform af førtidspension og fleksjob,
herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud
m.v.
Budget- og regnskabssystemet ændres på baggrund af aftalen om en reform af
førtidspension og fleksjob, som regeringen indgik med Venstre, Konservative og
Liberal Alliance den 30. juni 2012.
Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige
andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af

2

ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.) med ikrafttræden den 1.
januar 2013.
Ifølge L 53 skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes
førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt,
at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt
tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40
år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb.
Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de
ønsker det, og kommunen vurderer, at det er relevant. Personer der deltager i
ressourceforløb skal have en ydelse – ressourceforløbsydelse - på samme niveau,
som de modtog forud for ressourceforløbet.
Ifølge L 53 bliver fleksjob, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere, baseret på
en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos
arbejdsgiveren og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Endvidere
bliver ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013
justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere.
A. Ny funktion 5.58.82 Ressourceforløb
Som følge af loven indføres en ny funktion 5.58.82 Ressourceforløb til registrering af
udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til
ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Under funktionen oprettes grupperinger til registrering af udgifter til den nye
ressourceforløbsydelse, til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring mv. i forbindelse
med ressourceforløb. På funktionen registreres endvidere forsørgelsesudgifterne til
ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik. Derudover
registreres udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følgeudgifter til
befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb, herunder også
vedrørende førtidspensionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2,
nr. 11.
Der oprettes følgende grupperinger på funktion 5.58.82:
Dranst 1
001 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv
002 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv
003 Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløb
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion
ressourceforløb
005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct.
refusion ressourceforløb/aktive tilbud
006 Hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløb
007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb
008 Løntilskud 50 pct. refusion, ressourceforløb
Dranst 2
001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion
003 Berigtigelser
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
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B. Ændringer af funktion 5.58 81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i
løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt udgifter til ledighedsydelse
På funktion 5.58.81 oprettes nye grupperinger til registrering af udgifter til den nye
fleksjobordning:
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats)
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Samtidig ændres henvisningen til lovgivningen på gruppering 002 på funktion 5.58.81,
således at der henvises til § 122, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Grupperingen nedlægges på sigt (budget 2017) med en senere orienteringsskrivelse.
Som led i reformen af førtidspension og fleksjob afskaffes særlig ydelse efter § 74i i
lov om aktiv socialpolitik. Som følge heraf nedlægges følgende grupperinger på
funktion 5.58.81, dranst 1 med virkning for regnskab 2013:
007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke
refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104 a i lov om aktiv
socialpolitik)
011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. refusion (§
74 i)
104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 2 i
lov om aktiv socialpolitik
107 Særlig ydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, stk. 2 i
lov om aktiv socialpolitik
Som konsekvens heraf slettes ovennævnte grupperinger på refusionsgrupperingerne
005 og 008 under dranst 2.
Endvidere tilføjes grupperingerne 111 og 112 på dranst 2, gruppering 007.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
C. Nedlæggelse af gruppering 001 på funktion 5.57.73
Som led i reformen af førtidspension og fleksjob kan personer visiteret til fleksjob ikke
modtage kontanthjælp efter lov om en aktiv socialpolitik. Som følge heraf nedlægges
gruppering 001 på funktion 5.57.73.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
D. Ændringer på funktion 6.45.51 Administration og forvaltning
Loven indebærer endvidere, at der skal etableres rehabiliteringsteam i alle kommuner,
som skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.
Kommunerne skal i disse sager rekvirere den nødvendige sundhedsfaglige rådgivning
i regionens kliniske funktion. Betalingen til regionen for denne rådgivning registreres
på gruppering 001 på funktion 6.45.51.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
E. Ændringer på funktion 5.68.98, gruppering 012 og 017
På funktion 5.68.98, gruppering 012 og 01 tilføjes udgifter til ressourceforløb.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
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F. Oprettelse af to nye grupperinger 117 og 118 på funktion 8.51.52 Anden gæld
På funktion 8.51.52 oprettes to nye grupperinger til registrering af forskydninger i gæld
til ATP vedrørende fleksjobansatte og ressourceforløb:
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte
118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 3 Ændring som følge af suspension af strafrefusion for dagpengemodtagere
og kontanthjælpsmodtagere, funktion 5.57.73 og 5.57.78
I medfør af aftalen om kommunernes økonomi 2013 indføres i 2013 og 2014 en
suspension af strafrefusion for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.
Suspensionen udmøntes med Folketingets vedtagelse den 17. december 2012 af lov
om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og
kontanthjælp). I forlængelse heraf foretages midlertidig ændringer af funktion 5.57.73,
gruppering 002, og funktion 5.57.78, gruppering 003, hvor der i perioden regnskab
2013 til regnskab 2014 alene registreres afløbsudgifter på grupperingerne. Desuden
ændres konteringsreglerne på funktion 5.57.78, gruppering 008, således at
kommunerne også skal registrere udgifter til medfinansiering (70 pct.) af dagpenge i
ikke-rettidige perioder i 2013 og 2014.
På funktion 5.57.73, gruppering 002 rettes endvidere lovhenvisningen til § 100, stk. 3 i
lov om aktiv socialpolitik.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 4 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger vedrørende 2010
I forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet fra
2011 blev en række grupperinger på ordninger, hvor refusionssatsen ændredes,
omdøbt med henblik på at kommunerne kunne bruge dem til særskilt registrering og
refusionshjemtagelse af ”afløbsudgifter fra 2010”. Udgifter fra 2011 og frem er
registreret på nyoprettede grupperinger. Da der fremadrettet kun i meget begrænset
omfang vil kunne være sådanne afløbsudgifter fra 2010, nedlægges de til formålet
omdøbte grupperinger fra regnskab 2013. Eventuelle afløbsudgifter på de nedlagte
grupperinger skal fremover registreres berigtigelser på de omfattede områder.
Funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
På funktion 5.68.91 nedlægges følgende afløbsgrupperinger samt to grupperinger til
registrering af kommunernes udgifter og indtægter (tilskud) fra den særlige
flaskehalsbevilling, idet ordningen er ophørt med udgangen af 2010 og de sidste
efterreguleringer af tilskuddet er sket i 2012:
Dranst 1
001 Afløbsudgifter for 2010 vedr. vejledning og opkvalificering (inkl.
undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 og §§ 76-77 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
002 Afløbsudgifter for 2010 vedr. bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede
ledige henvist efter 1.januar 2010, jf. §§ 26-32 i styringsloven
003 Afløbsudgifter for 2010 vedr. driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede
ledige, jf. §§ 26-32 i styringsloven
004 Afløbsudgifter for 2010 vedr. flyttehjælp, administrationsudgifter ved
partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede
ledige, jf. §§ 8, 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
forsøgsbekendtgørelse
009 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct.
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refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner,
jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
010 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct.
refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
011 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion – forsikrede
ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
012 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion – forsikrede
personer med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
015 Afløbsudgifter for 2010 vedr. seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede
ledige med 100 pct. refusion (ekskl. befordring), jf. kapitel 8a i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats
020 Tilskud for 2010 til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige, jf. § 42 i
styringsloven
100 Afløbsudgifter og tilskud for 2010 til akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i
styringsloven
101 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct.
refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51)
Dranst 2
002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010, 011,012
og 101) til og med 2010
005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter
til vejledning og opkvalificering, andre aktører, flyttehjælp m.v. (grp. 001,
002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb, jf. §
117b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til og med 2010
Funktion 5.57. 71
Dranst 1
007 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med
50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler, jf.
kapitel 14 og §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
091 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion
092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion
093 Afløb af løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtagerens
ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
Dranst 2
006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 092 og
93)
007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091)
008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007)
Samtidig foretages en præcisering af på dranst 2, gruppering 009, hvor henvisningen
til gruppering 010 slettes i kap. 3.
Funktion 5.57.73 Kontanthjælp
Dranst 1
006 Afløb af udgifter til kontanthjælp m.v., der er ydet med 35 pct. refusion
På dranst 2, gruppering 004 slettes henvisningen til gruppering 006 og ny tekst
indsættes:
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091,093 og 095 med 35
pct. refusion. Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt
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før 1. januar 2010. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil
dermed fremstå som en negativ udgift (indtægt).
Funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Dranst 1
017 Afløb af udgifter til forsørgelse og løntilskud med 65 pct. Refusion.
Dranst 2
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus
gruppering 094.
5.58.80 Revalidering
Dranst 1
007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12)
097 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a)
098 Afløb af revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv
socialpolitik)
På dranst 2 foretages konsekvensrettelser grp. 004.
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt
modtagere af ledighedsydelse
003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf.§
32, stk. 1 nr. 2 og 3, § 32, stk. 2, §§ 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
108 Afløb på udgifter til ledighedsydelse og løntilskud til personer i aktivering med
65 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
110 Afløb på udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i
lov om aktiv socialpolitik.
På dranst 2 foretages konsekvensrettelser på grp. 006 og 007.
Funktion 5.68.95
003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)
Funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger
008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke forsikrede ledige fra den
statslige flaskehalsbevilling (Styringsloven § 42).
019 Afløbsudgifter og tilskud i 2010 til jobcentre og pilotjobcentre vedrørende
kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte
flaskehalsproblemer,jf. Styringsloven § 42
094 Afløb vedr. driftsudgifter til aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere,
der vedrører 2010, men som først afholdes på regnskab 2011. Udgifterne
dækker grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014, 016,018, 020 og 092
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 5 Ændringer af jobrotationsordningen for grupper med videregående
uddannelse på funktion 5.68.91, gruppering 017
Administrationen af den særlige jobrotationsordning for grupper med videregående
uddannelse ændres fra 2013. Det vil fortsat være en betingelse for iværksættelse af et
jobrotationsprojekt for målgruppen, at jobcentret forudgående har fået bevilling hertil
efter ansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen.
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Hidtil har kommunerne skulle hjemtage det konkrete tilskud via refusionssystemet,
men fra 2013 vil tilskuddet blive udbetalt direkte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på
baggrund af jobcentrets aflæggelse af projektregnskab.
Som følge heraf slettes henvisningen til grp. 017 på dranst 2 på funktion 5.68.91.
Endvidere slettes her henvisningen til udgifter i forbindelse med forsikrede lediges ret
til seks ugers selvvalgt uddannelse, idet disse udgifter kun var med til og med 2010.
Funktion 5.68.91, gruppering 017 ændrer konteringstekst, således at det bliver mere
retvisende for grupperingens indhold:
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper
med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
Hvis et jobcenter forudgående har fået bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen,
registreres på grupperingen statens tilskud samt udgifter til jobrotationsydelse i
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. Der er tale om en ordning med fokus på beskæftigede
med en uddannelse.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 6 Nedlæggelse af funktion 5.68.93
Funktion 5.68.93 med tilhørende gruppering 002 Initiativer vedr. større
virksomhedslukninger jf. § 43 i styringsloven nedlægges, idet såvel indtægts- som
udgiftsregistreringen i dag skal foretages på funktion 5.68.91, gruppering 019.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 7 Adskillelse af hjælpemidler og befordring i beskæftigelsesindsatsen
På baggrund af en kortlægning af anvendelsen af bevillingerne til hjælpemidler
ændres kontoplanen således, at udgifterne til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsændringer udskilles fra befordringsudgifter. Ændringen sker
både af hensyn til den statslige økonomistyring og styringsniveauet i kommunerne, og
således at udgifterne til hjælpemidler og befordringsudgifter kan opgøres entydigt.
Der foretages derfor en række ændringer af eksisterende grupperinger samt oprettes
nye grupperinger:
Funktion 5.57.71 Sygedagpenge
Den eksisterende gruppering 009 anvendes fremover alene til registrering af udgifter
til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere, mens udgifter til befordringsgodtgørelse
til sygedagpengemodtagere registreres på en nyoprettet gruppering 012.
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere efter §§ 76-77 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Den eksisterende gruppering 012 anvendes fremover alene til registrering af udgifter
til hjælpemidler, mens udgifter til opkvalificering af personer med nedsat funktionsevne
efter § 99 skal registreres på funktion 5.68.90, gruppering 004, hvilket allerede
fremgår af konteringsreglerne.
012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob
Funktion 5.58.80 Revalidering
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Den eksisterende gruppering 003 anvendes fremover alene til registrering af udgifter
til hjælpemidler til revalidender, mens udgifterne til befordring fremover skal
registreres på en nyoprettet gruppering 013
003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger
Den eksisterende gruppering 011 anvendes fremover alene til registrering af udgifter
til hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere, mens udgifterne til befordring fremover
skal registreres på en nyoprettet gruppering 097
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og
selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75a, 76 og
77
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og
selvforsørgende efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 8 Oprettelse af nye grupperinger 007 og 018 på funktion 5.57.72
Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lov om ændring af lov om aktiv
socialpolitik. Med lovændringen indføres en ret til et ekstra tilskud til personer, der
modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til
alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.
Der oprettes på den baggrund på funktion 5.57.72 en ny gruppering 007 Tilskud til
tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a) til kontering af udgifter
forbundet med den nye § 82a i lov om aktiv socialpolitik.
Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.
Derudover indføres der med lovændringen mulighed for, at kommunerne kan hjælpe
udsættelsestruede lejere.
Der oprettes på den baggrund på funktion 5.57.72 en ny gruppering 018 Hjælp til
udsatte lejere til kontering af udgifter forbundet med den nye § 81a i lov om aktiv
socialpolitik.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 9 Oprettelse af ny funktion 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har
opbrugt deres dagpengeret
Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lov om uddannelsesordning for
ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Loven betyder, at der indføres ret til
uddannelse og forsørgelse for ledige, som opbruger retten til dagpenge i 1. halvår af
2013. De ledige får ret til en forsørgelse svarende til 80 pct. af dagpengemaksimum
for forsørgere og 60 pct. for ikke-forsørgere. Den statslige refusion er 50 pct. af
ydelsen i perioder med ordinær uddannelse og 30 pct. i passive perioder.
De ledige får endvidere ret til uddannelse i op til 6 måneder efter udløb af
dagpengeretten. Udgifterne til uddannelse refunderes med 50 pct. af staten.
Der oprettes en ny funktion 5.57.79 med følgende grupperinger til registrering af disse
udgifter:
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Funktion 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
Dranst 1
001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion
002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion
003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres
dagpengeret med 50 pct. refusion
Dranst 2
001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30
pct. refusion
002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50
pct. refusion
003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, som har
opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion
004 Berigtigelser
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 10 Ændringer som følge af oprettelsen af Udbetaling Danmark
Med oprettelsen af Udbetaling Danmark ved lov nr. 324 af 11. april 2012, er der sket
ændringer af ansvaret for udbetaling af en række ydelser og tilskud til borgerne.
Fremover skal kommunerne registrere et nettobeløb til Udbetaling Danmark, hvor
kommunerne hidtil har registreret et bruttobeløb udbetalt til borgeren og fået
statsrefusion for den statslige andel af ydelsen.
Nettobetalingen til Udbetaling Danmark skal registreres samme sted, som
bruttoudbetalingen til borgeren hidtil er registreret. Der skal fortsat anvendes samme
art som hidtil.
Overgangen til udbetaling af ydelser og tilskud til borgeren til Udbetaling Danmark
sker på forskellige tidspunkter, alt efter, hvilken ydelse, der er tale om.
Da nogle af udbetalingerne ændres nogle måneder inde i året, kan der være behov for
at opdele ydelserne på undergrupperinger for at adskille brutto- og nettobetalingerne.
Da der fortsat i 2013 vil være behov for statsrefusion på dranst 2, vil disse
grupperinger blive slettet på et senere tidspunkt fsva. de funktioner, hvor udbetalingen
overgår til Udbetaling Danmark i 2013.
Overgangen til Udbetaling Danmark sker på følgende tidspunkter:
x
x
x

1. oktober 2012: Børnetilskud, forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt
børne/ungeydelser, funktion 8.52.51, gruppering 009, 010 og 011
1. december 2012: Barselsdagpenge m.v. funktion 5.57.71, gruppering 004
1. marts 2013: Pensioner, varmetillæg og individuel boligstøtte, funktionerne
5.48.67, gruppering 013, 5.48.68, gruppering 001 og 002, funktion 5.48.69,
gruppering 001 og 002 og funktion 5.48.70, gruppering 001, funktion 5.57.76
og 5.57.77.

Der foretages følgende ændringer vedrørende Udbetaling Danmark:
Funktion 5.57.71 Sygedagpenge
Dranst 1
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt
syge børn
Førtidspensioner og personlige tillæg
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I konteringsteksten til hovedfunktion 5.48 foretages nogle opdateringer af lovgrundlag
og rettelser af henvisninger som følge af flytningen af udbetaling af ydelser til
Udbetaling Danmark.
Derudover slettes henvisningen til, at ydelser hvortil der er 100 pct. refusion
registreres på 8.51.52, idet disse udgifter slettes på funktion 8.51.52.
Funktion 5.48.67 Personlige tillæg m.v.
Dranst 1
013 Varmetillæg med 25 pct. refusion kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og
3 (§ 17, stk. 1 og 3)
Funktion 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering
På funktion 5.48.68 foretages opdateringer af lovgrundlag. Derudover slettes
henvisning på gruppering 002 til funktion 8.28.16, som er nedlagt.
Dranst 1
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal
medfinansiering
Funktion 5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tildelt efter
regler gældende før 1. januar 2003
På funktion 5.48.69 foretages opdateringer af lovgrundlag.
Dranst 1
001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal
medfinansiering
Funktion 5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt
efter regler gældende fra 1. januar 2003
Dranst 1
001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering
Funktion 5.57.76 Boligydelse til pensionister
På funktion 5.57.76 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark pr. 1.
marts 2013. Efter 1. marts 2013 skal der på funktionen registreres den kommunale
medfinansiering af boligydelsen. Der vil fortsat være mulighed for at registrere
refusioner af ydelser udbetalt frem til 1. marts 2013 på dranst 2.
Derudover foretages nogle præciseringer af teksten på funktionen.
Funktion 5.57.77 Boligsikring
På funktion 5.57.77 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark pr. 1.
marts 2013. Efter 1. marts 2013 skal der på funktionen registreres den kommunale
medfinansiering af boligydelsen. Der vil fortsat være mulighed for at registrere
refusioner af ydelser udbetalt frem til 1. marts 2013 på dranst 2.
Derudover foretages nogle præciseringer af teksten på funktionen.
Funktion 8.51.52 Anden gæld
På funktion 8.51.52 bemærkes det, at de relevante grupperinger vil udgå efterhånden,
som det ikke længere er muligt at registrere udgifter på dem, eftersom betalingerne
overgår til Udbetaling Danmark.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
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Ad 11 Ændring af artskontering på funktion 5.46.60
På funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. anføres:
”Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med
driftsoverenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved
betalinger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 5.9.
Ved betalinger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art
4.9.”
På positivlisten er funktionen optaget med art 5.9.
Art 5.9 anvendes ved tilskud, mens art 4.0 anvendes ved køb af ikkemomsregistrerede tjenesteydelser (her sprogundervisning).
Ved betalinger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering er der tale om
et køb af en ydelse, som skal registreres med anvendelse af art 4.0.
Teksten ændres, således at det fremgår, at art 4.0 skal anvendes. Dette er samtidig
ændret i momspositivlisten, så der kan afløftes moms på funktion 5.46.60 med
anvendelse af art 4.0.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 12 Oprettelse af ny gruppering 091 på funktion 6.45.51 samt præciseringer
vedr. grupperingerne
Med orienteringsskrivelse af 5. juli 2012 blev der autoriseret to nye funktioner: 6.45.57
Voksen-, ældre- og handicapområdet og 6.45.58 Det specialiserede børneområde. På
disse funktioner er der autoriseret en gruppering 091 til Administrationsudgifter
overført til hovedkonto 5.
Der autoriseres endvidere en gruppering 091 Administrationsudgifter overført til
hovedkonto 5 på funktion 6.45.51.
Det præciseres, at administrative udgifter, der ikke kan henføres til centrale ledelse og
administration, f.eks. udgifter til kontorhold, porto, trykke- og kopieringsudgifter ikke
skal registreres på funktionerne 6.45.57 og 6.45.58, men på 6.45.51, gruppering 002.
Det præciseres endvidere, at de autoriserede grupperinger på funktion 6.45.51 er
udtømmende.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 13 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 6.45.53
På funktion 6.45.53 nedlægges de to grupperinger 001 og 002 vedr. administrative
udgifter til andre aktører, idet de ikke anvendes længere.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 14 Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld
Med Finansudvalgets godkendelse af aktstykke nr. 44 af 13. december 2012
omlægges refusionsordningen vedrørende tilbagebetaling af grundskyld til en
tilskudsordning med virkning fra 2012. Tilskud registreres på den eksisterende
gruppering 003 under funktion 7.68.94 Grundskyld. Grupperingen ændrer betegnelse
til ”Tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld”.
I henhold til § 1, stk. 4, i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om tilskud
til kommuner i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld i 2012 foretages den

12

endelige fordeling af en del af tilskuddet i 2012 på baggrund af kommunernes bogførte
udgifter til tilbagebetaling af grundskyld inkl. renter i 2012.
Det skal derfor præciseres, at tilbagebetalinger af grundskyld skal registreres på
funktion 7.68.94 Grundskyld, gruppering 001, dranst 7 og med anvendelse af hovedart
6 Finansudgifter, jf. afsnit 2.5, side 12, i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
Tilbagebetalingerne må ikke registreres som en negativ indtægt med anvendelse af
hovedart 8.
Renteudgifter i forbindelse med tilbagebetalingen af grundskyld registreres på en ny
gruppering 001 under funktion 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk
betalingsmodtager.
Ændringen og præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2012.
Ad 15 Registrering af præmie ved akutjob
Som følge af lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til
arbejdsgivere udbetales der en jobpræmie til kommunale og regionale arbejdsgivere,
der ansætter en ledig i målgruppen for akutjob. Præmie udgør 12.500 kr., når
ansættelsen har en varighed på minimum 26 uger og 25.000 kr., når ansættelsen har
en varighed på minimum 52 uger. Lovændringen er trådt i kraft 8. november 2012.
Indtægten fra jobpræmie skal holdes uden for servicerammen.
Der oprettes en ny gruppering 016 på funktion 7.62.86 til registrering af jobpræmien:
016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 16 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 8.51.52
På funktion 8.51.52 nedlægges gruppering 017 ATP-bidrag, jf. integrationsloven, idet
disse bidrag indgår sammen med ATP-bidrag til kontanthjælp på gruppering 100 på
samme funktion. Som konsekvens heraf nedlægges også gruppering 098 Refusion af
ATP-bidrag jf. integrationsloven.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 17 Øvrige ændringer
Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.
a) På funktion 5.57.71 Sygedagpenge foretages en række præciseringer af
lovhenvisninger, samt en præcisering af registrering af regresindtægter på
gruppering 090.
b) På funktion 5.57.73 Kontanthjælp slettes gruppering 003 ”kontanthjælp til
sygemeldte personer, hvor kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning efter § 12
b (§ 100a i lov om aktiv socialpolitik)” som følge af ændringer i lov om aktiv
socialpolitik af marts 2012. Sygeopfølgningen indgår nu i forbindelse med det
individuelle kontaktforløb. Endvidere foretages en præcisering på gruppering 020
af, at der er tale om unge under 25 år.
c) På funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere foretages en ensretning af
grupperingsnavne i kapitel 3 og 4 i kontoplanen.
d) På funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige foretages en
ensretning af grupperingsnavne i kapitel 3 og 4 i kontoplanen.

13

e) På funktion 5.69.98 foretages en række præciseringer af refusionssats samt
lovhenvisninger. Endvidere rettes lovhenvisningen på gruppering 003 i kapitel 3,
således at der er overensstemmelse med konteringsreglerne i kapitel 4.
f) Der foretages nogle præciseringer af administrativt personale på funktion 0.28.20
samt i teksten på hovedkonto 2.
g) På funktion 5.57.76, gruppering 002 rettes ”ejere” til ”lejere” i afsnit 3.5.7. Det er
korrekt angivet i afsnit 4.5.7.
h) I regnskabsoversigten i afsnit 9.4 tilføjes funktion 7.58.79 Garantiprovision under
”renter og kursregulering” under ”I. Det skattefinansierede område”.
i) Funktion 6.42.42 gruppering 001 Refusion vedrørende abort- og
sterilisationssamråd m.v. slettes i kapitel 3, idet det er et levn fra den gamle fælles
kommunale og amtslige kontoplan.
j) I konteringsreglerne på funktion 6.45.51 foretages en konsekvensrettelse vedr.
registrering af udgifter til IT og telefoni, som med orienteringsskrivelse af 5. juli 2012
skal registreres på funktion 6.45.52 Fælles IT og telefoniudgifter.
k) Der foretages en præcisering af reglerne vedrørende forældrebetalte
frokostordninger, således at det fremgår af afsnit 4.5.1, at udgiften til
forældrebetalingen til frokostordningen i daginstitutioner kun skal konteres på
mellemregningskontoen i de tilfælde, hvor kommunen administrerer de
forældrebetalte frokost- og madordninger efter dagtilbudslovens § 17.
l) I afsnit 2.5 præciseres det, udgifter til løntilskud til f.eks. personer i fleksjob og
personer i løntilskudsstillinger (skånejob) registreres med anvendelse art 5.2, men
selve lønudgiften til registreres med anvendelse af art 1.
Der indsættes f.eks. i teksten for at understrege, at der ikke er tale om en
udtømmende liste. Samtidig slettes henvisningen til funktioner specifikke funktioner
i kontoplanen, idet der er tale om overordnede regler.
m) Det præciseres, at udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning af børn, i
medfør af § 44 i Serviceloven skal registreres på funktion 5.28.21. Henvisningen til
§ 44 på 4.62.82 slettes.
n) På funktion 5.68.90 foretages en præcisering af registreringen af udgifter til
danskuddannelse til voksne udlændinge efter ”lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge”.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
2.5
2.6
3.5.6
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7

Side
7
9-11
1-2
1-2
2
1
1-4
1
2
3
1, 3

Punkt
17l)
1
10
8
2C
10
4
17a)
17b)
17c)
6
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3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.6
3.6
3.7
3.7
3.8
3.8
3.8
4.0
4.2
4.4
4.5.1
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.6
4.6
4.6
4.6
4.7
4.7

5
1-2
4
4
4
3-4
3
1-2
1
1-4
3
4
4
1
1
2+4
3
3
3
3
9
1
1
6
1
1 og 3-5
1 og 18-23
2-3, 7, 11, 16-17
7
7, 21- 22
1-3
7
2-3 og 15-16
22-23
4-5
3, 5, 6, 12-13
7-8 og 12-13
13-17
2 og 4
10 og 12
8-12 og 15-18
16 og 17
13-14
15-18
18 og 20
1-7
3
4
5
4 og 5
4 og 11
10

9
8
17g)
10
4
2A
2B
4
6
4
6
17e)
6
13
12
14
15
2F
10
16
17f)
17f)
17m)
17k)
11
10
10
4
2C
3
17a)
17b)
6
9
8
4
2B
2A
6
5
4
2E
6
17e)
6
17n)
17j)
2D
13
12
14
15

15

4.8
4.8
4.8
9.4

12
13
12-13
2

10
2F
16
17h)

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen, cbc@oim.dk,
tlf. 72 28 25 57.

Med venlig hilsen

Susanne Wad Leth
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 27. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner” samt om ændringer i bekendtgørelse om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revision m.v.
Sagsnr.
2013-04737
Doknr.
83439
Dato
15-04-2013

1. Hermed orienteres om ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.
Ændring af bekendtgørelsen
I henhold til § 40, stk. 4, i den kommunale styrelseslov kan økonomi- og
indenrigsministeren fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter og
udgifter i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf.
Bemyndigelsesbestemmelsen er forankret ved § 18 i lov nr. 547 af 18. juni 2012 om
en budgetlov.
På den baggrund er der i budget- og regnskabsbekendtgørelsen indsat et nyt § 3, stk.
4, hvoraf det fremgår, at i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal
indtægterne være større end eller lig med driftsudgifterne, som de fremgår af
hovedkonto 0 og 2-7 i budget- og regnskabssystemet. Bestemmelsen indebærer, at
kommunerne i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal have overskud på den
løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end
serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt
medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv.
Ved opgørelsen af overskuddet indgår dranst 1 og 2 på hovedkonto 0 og 2-6 samt
dranst 4 og 7 på hovedkonto 7. Endvidere udelades tjenestemandspensioner vedr.
forsyningsvirksomheder (funktion 6.52.72, gruppering 001 og 002).
Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund
økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke
finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Der er tale om et
minimumskrav. Størrelsen på driftsresultatet er afgørende for, hvor meget en
kommune har til rådighed til afdrag på lån og nye investeringer og til at styrke
likviditeten.
Ved opgørelsen af overskuddet på den løbende drift kan der korrigeres for den
midlertidige nedsættelse af bloktilskuddet, som efter gældende regler finder sted ved
salg af forsyningsvirksomheder m.v., jf. § 15, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner. Kommuner med en midlertidig
bloktilskudsnedsættelse har således adgang til at have et underskud svarende til
nedsættelsen af bloktilskuddet.

Det præciseres endvidere i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at det eksisterende krav om,
at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være balance mellem
indtægter og udgifter gælder for hovedkonto 0-8.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014.
2. Endvidere orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-5
1. Ændringer vedrørende førtidspension m.v.
2. Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.57.72
3. Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.57.79
4. Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.81
5. Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.82
Hovedkonto 8/9
6. Præcisering vedr. funktion 8.28.17/9.28.17 Mellemregninger med foregående
og følgende regnskabsår
7. Klimainvesteringer
8. Adskillelse af hjælpemidler og befordring i beskæftigelsesindsatsen
Kapitel 5
9. Krav om overskud på den løbende drift
Kapitel 7
10. Nye regler på området for frit valg af leverandør af hjemmehjælp
11. Øvrige ændringer
Ad 1 Ændringer vedrørende førtidspension m.v.
Lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om
individuel boligstøtte, som træder i kraft 1. april 2013, medfører en frivillig overgang til
førtidspension efter lov om social pension i perioden i perioden 1. juni 2013 til 31.
december 2013.
Dette medfører en række ændringer af funktionerne 5.48.68, 5.48.69 og 5.48.70.
Rettelserne er ved en fejl medtaget i rettelsessiderne vedr. 26. omgang uden omtale i
orienteringsskrivelsen. Rettelserne er derfor medtaget igen i denne omgang.
Ændring af funktion 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion
Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, og
hvor udgifterne tidligere er blevet refunderet på 5.48.68, men hvor førtidspensionisten
mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter lov om
social pension, registreres på funktion 5.48.70.
Afsnittet om, at forskud på førtidspension mv. med 50 pct. refusion skal registreres på
funktion 8.28.16, slettes. Afsnittet er ikke længere relevant, da førtidspension ikke
længere udbetales på forskud før tilkendelse af pension.
Ændring af funktion 5.48.69
Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003,
og hvor udgifterne tidligere er blevet refunderet på 5.48.69, men hvor

2

førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til
førtidspension efter lov om social pension, konteres på 5.48.70.
Ændring af funktion 5.48.70
På funktion 5.48.70 foretages en ændring af konteringsteksten på gruppering 001, og
der oprettes en ny gruppering 002 Førtidspension med 50 pct. refusion.
Der udbetales et korrektionsbeløb, der kompenserer for forskellen mellem de to
ordninger, som følge af at førtidspensionen efter lov om social pension ikke udbetales
med virkning fra 1. januar 2013. Udgifterne til førtidspension for pensionister, der er
overgået til førtidspension efter lov om social pension, afholdes af henholdsvis staten
og kommunerne med den forholdsmæssige samme procentsats, som kommunerne
hidtil har afholdt udgifterne til grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Gruppering 001 vedr. førtidspension med 35 pct. refusion ændres til også at omfatte
udgifter til førtidspension, som er tilkendt før 1. januar 2003, og hvis udgifter til
grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 35 pct., og hvor
førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til
førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, konteres på denne
gruppering.
Gruppering 002 oprettes til førtidspension med 50 pct. refusion.
Udgifterne til førtidspension, som er tilkendt før 1. januar 2003, og hvis udgifter til
grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., og hvor
førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til
førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, konteres på denne
gruppering.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 2 Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.57.72
På funktion 5.57.72 Sociale formål oprettes to nye grupperinger til tilbagebetaling af
ydelser vedr. hhv. tilskud til tandpleje og tilskud til udsatte lejere:
019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere
Samtidig justeres gruppering 002 på dranst 2 således at gruppering 019 fratrækkes
refusionen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 3 Oprettelse af grupperinger til tilbagebetaling på funktion 5.57.79
På funktion 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres
dagpengeret oprettes to nye grupperinger til tilbagebetalinger:
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct.
refusion.
092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct.
refusion
Samtidig justeres grupperingerne 001 og 002 på dranst 2 således at
tilbagebetalingerne fratrækkes refusionen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
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Ad 4 Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.81
På funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse oprettes to grupperinger til
tilbagebetalinger:
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob
114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
Samtidig justeres gruppering 007 på dranst 2 således at tilbagebetalingerne
fratrækkes refusionen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 5 Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.82
På funktion 5.58.82 Ressourceforløb oprettes to grupperinger til tilbagebetalinger:
091 Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion
092 Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion
Samtidig justeres grupperingerne 001 og 002 på dranst 2 således at
tilbagebetalingerne fratrækkes refusionen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 6 Præcisering vedr. funktion 8.28.17/9.28.17 Mellemregninger med
foregående og følgende regnskabsår
Det præciseres, at funktion 8.28.17/9.28.17 alene er en periodeafgrænsningskonto for
udgifter og indtægter, som afholdes eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som
vedrører nyt regnskabsår.
På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, der ifølge mere specifikke regler
henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 8. Således skal f.eks. tilgodehavender,
der eksisterer ved årets udgang, men som først indbetales i nyt regnskabsår
registreres på funktion 8.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol.
Præciseringen har virkning for regnskab 2013.
Ad 7 Klimainvesteringer
Lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb giver spildevandsforsyningsselskaberne
mulighed for på visse betingelser at medfinansiere projekter, som gennemføres af
kommuner eller private aktører, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i
forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet klimatilpasning.
For kommunalt ejede arealer/anlæg er det den enkelte kommune, som foretager
klimainvesteringerne og umiddelbart finansierer disse. I henhold til lånebekendtgørelsen er der adgang til at lånefinansiere spildevandsforsyningsselskabets andel af
investeringen. Da spildevandsforsyningsselskabet skal betale sin andel af
omkostningerne til et klimaprojekt, skal spildevandsforsyningsforsyningsselskabet ved
kommunal lånefinansiering betale driftsbidrag til kommunen svarende til renter og
afdrag på det optagne lån.
Der foretages følgende ændringer af budget- og regnskabssystem for kommuner:
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Der oprettes en ny funktion 8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer. Her
registreres lån optaget til finansiering af klimainvesteringer.
Renter på disse lån registreres på nyoprettet gruppering 003 Klimainvesteringer på
funktionerne 7.55.68-7.55.76, afhængig af lånekreditor, ligesom det gælder for
ældreboliger og færgeinvesteringer.
Gennemførelsen af investeringen indebærer, at kommunen får et tilgodehavende på
spildevandsforsyningsselskabet, der skal registreres på den eksisterende funktion
8.32.25 Langfristede udlån og tilgodehavender. Der autoriseres en ny gruppering 006
Udlån til klimainvesteringer, således at både tilgodehavender og gæld vedr.
klimainvesteringerne synliggøres.
Den årlige betaling fra spildevandsforsyningsselskaberne til kommunerne, der svarer
til kommunens udgifter til renter og afdrag på det optagne lån, opdeles i en rente- og
afdragsdel.
Rentedelen registreres på den nye gruppering 003 på funktion 7.55.68-7.55.76, hvor
den udligner kommunens renteudgift på det optagne lån til klimainvesteringer.
Afdragsdelen krediteres kommunens tilgodehavende hos spildevandforsyningsselskabet.
Nedenfor er gengivet et konteringseksempel, der illustrerer tankegangen bag de nye
regler i det tilfælde, at kommunen lånefinansierer spildevandsforsyningsselskabets
andel af klimaprojektet:
En kommune foretager en investering på 50 mio. kr. til omprofilering og belægning af
veje med henblik på at anvende vejen til transport eller opbevaring af regnvand.
Vandselskabets finansieringsandel antages at være 40 mio. kr., som kommunen i
dette tilfælde forudsættes at lånefinansiere.

Konto for
vandforsyning
(funktion 1.22.04,
dranst 3 anlæg)

Konto for
vejbelægninger
m.v. (funktion
2.28.12, dranst 3
anlæg)

Renter af gæld
vedr.
klimainvesteringer
(ny gruppering 003
på funktion 7.55.687.55.76, dranst 4
renter)

40 2)

10 2)

2 4)

Bankkonto (funktion
8.22.05, dranst 8)

Konto for
langfristede udlån
og tilgodehavender
(funktion 8.32.25,
grp. 006 dranst 8)

Gæld vedr.
klimainvesteringer
(ny funktion
8.55.72, dranst 8)

40 1)

50 2)

40 3)

5 4)

7 5)

7 4)

40 3)

5 5)

2 5)

40 1)

Noter:
1) Kommunen optager lån vedr. klimainvesteringer svarende til vandselskabets andel af
investeringen. Finansieringen af investeringerne sker i første omgang ved byggelån på funktion
8.50.50. Efter afslutningen af investeringen konverteres til et langfristet lån, der konteres på
8.55.72. Af hensyn til overskueligheden i eksemplet er funktion 8.50.50 ikke vist.
2) Investering på 50 mio. kr. gennemføres
3) Ved gennemførelse af klimainvesteringer får kommunen et tilgodehavende på vandselskabet
svarende til vandselskabets andel af investeringen
4) Kommunen betaler renter og afdrag på lån
5) Vandselskabet betaler driftsbidrag til kommunen, der opdeles i renter og afdrag.
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Det fremgår af konteringseksemplet, at kommunens nettoanlægsinvesteringer svarer
til kommunens andel af klimainvesteringen, og at kommunens gæld vedr.
klimainvesteringer svarer til tilgodehavendet på spildevandsforsyningsselskabet.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 8 Adskillelse af hjælpemidler og befordring i beskæftigelsesindsatsen
På baggrund af en kortlægning af anvendelsen af bevillingerne til hjælpemidler blev
kontoplanen i forbindelse med 26. omgang rettelser i december 2012 ændret således,
at udgifterne til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre
arbejdspladsændringer blev udskilt fra befordringsudgifter. Ændringen skete
både af hensyn til den statslige økonomistyring og styringsniveauet i kommunerne, og
således at udgifterne til hjælpemidler og befordringsudgifter kan opgøres entydigt.
Der har efterfølgende vist sig at være behov for også at foretage denne adskillelse af
hjælpemidler og befordring på funktion 5.58.81.
Udgifterne til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på funktion 5.58.81 splittes op i
2 grupperinger, således at udgifterne til befordringsgodtgørelse registreres på en ny
gruppering 003 og udgifter til hjælpemidler registreres på den eksisterende gruppering
004.
003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013
Ad 9 Krav om overskud på den løbende drift
Der er i afsnit 5.2.1 indsat bestemmelse om, at der både i budgettet og de flerårige
budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift, jf. orienteringsskrivelsens
indledning om ændringer i bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.
Ændringen har virkning for budget 2014.
Ad 10 Nye regler på området for frit valg af leverandør af hjemmehjælp
Med Folketingets vedtagelse den 19. marts 2013 af L121, om kommunalbestyrelsens
tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis,
ophæves pr. 1. april 2013 blandt andet servicelovens § 92 og bestemmelserne herom,
der regulerer det frie valg i bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010, jf. servicelovens
§ 92, stk. 4 og 6 om blandt andet kommunalbestyrelsens opkrævning af betaling fra
leverandører og regler for opgørelse og offentliggørelse m.v. af de kommunale
priskrav.
På baggrund af denne forenkling af reglerne slettes afsnit 7.2.2.1 l. om
regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved
kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand i budget- og
regnskabssystem for kommuner.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
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Ad 11 Øvrige ændringer
Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.
a) Der er indsat en ny momspositivliste i afsnit 2.6, med tilføjelse af note 1) på art 4.0
på funktion 5.46.60, jf. bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013 om
momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
b) Det præciseres på funktion 6.45.59, at driftsudgifter til Udbetaling Danmark, som
ligger udover den baseline, som administrationsgebyret er fastsat på baggrund af,
også registreres på funktionen.
På baggrund af forespørgsler skal det endvidere præciseres, at kommunernes
garanti i forhold til Udbetaling Danmark skal oplyses i kommunens fortegnelse over
garantier med det fulde beløb, da der er tale om solidarisk hæftelse.
c) På funktion 5.38.53, gruppering 003, opdateres teksten, således at det fremgår, at
ledsageordning til unge gælder de 12-18 årige, jf. § 45 i Serviceloven.
d) Det præciseres i afsnit 2.6 Moms, at reglerne vedrørende tilbagebetaling af 17,5
pct. af købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af
tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. gælder uanset
om der er opnået større eller mindre refusion end tilbagebetalingen til
momsrefusionsordningen.
e) I teksten i kapitel 4 på funktion 8.51.52 Anden gæld slettes henvisningen til
gruppering 104, som er nedlagt med virkning for budget 2013 med
orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 vedrørende 23. omgang ændringer af
budget- og regnskabssystem for kommuner.
f) På funktion 0.38.51 Natura 2000 ændres ”driftsudgifter” til ”udgifter” således at der i
konteringsteksten i kapitel 4 står følgende:
”Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter.”
g) Henvisningen til affaldsbekendtgørelsens regler om fastsættelse og opkrævning af
gebyrer er opdateret i afsnit 4.1 som følge af udstedelse af en ny bekendtgørelse
nr. 1309 af 18. december 2012. ”§§ 58-66” ændres til ”kapitel 8” i afsnit 4.1, s. 6
h) Afsnit 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer er blevet opdateret, således at
bl.a. henvisninger til historiske love er fjernet.
i) Der foretages en opdatering af hjemmelshenvisninger samt tekster på funktionerne
5.57.73 gruppering 013, 018, 019; 5.57.75 gruppering 014; 5.58.80, gruppering 008
samt funktion 5.58.81 gruppering 005, og 018-020.
j) I kontoplanen i kap. 3 foretages en rettelse på funktion 5.22.07, gruppering 019,
således at der henvises til den korrekte funktion 5.32.37. Der er ingen rettelser af
kapitel 4.
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
2.6
2.6
3.5.6
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.7
3.8
4.0
4.1
4.5.4
4.5.6
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.6
4.8
4.8
4.8
4.9
5.2
7 Indhold
7.2
9.3.1
9.4

Side
8
10
1-2
2
5
2-3
3
4
1-2
2
2
2 og 4
11
6
6
3-5
7-9
5
24
12-13
17
6
3, 7 og 9-10
6
3
13
6 og 17
2
2
1
1 og 8
1 og 2
1 og 6

Punkt
11d)
11a)
1
2
3
11i)
4
5
11i)
8
7
7
11f)
11g)
11c)
1
11i)
2
3
4
5
8
11i)
11b)
6
11e)
7
6
9
10
10
11f)
10

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen, cbc@oim.dk,
tlf. 72 28 25 57.

Med venlig hilsen

Susanne Wad Leth
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 28. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner” og ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.
Sagsnr.
2013-07838
Doknr.
114205
Dato
28-06-2013

1. Ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen,
revision m.v.
I medfør af lov nr. 381 af 17. april 2013 om ændring af regionsloven og lov om
kommunernes styrelse udvides § 40, stk. 4, i den kommunale styrelseslov, så
økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af
generelle reserver.
På den baggrund er der i budget- og regnskabsbekendtgørelsen indsat et nyt § 3, stk.
5, hvoraf det fremgår, at de generelle reserver maksimalt kan udgøre 1 % af de
budgetterede nettodriftsudgifter til service i den enkelte kommune, jf. § 10 i lov om en
budgetlov.
Nettodriftsudgifter til service, der svarer til det kommunale udgiftsloft, er defineret i
bemærkningerne til § 10 i forslag til budgetlov (LF 174 fremsat den 25. april 2012):
”Ved de kommunale nettodriftsudgifter til service forstås de kommunale
nettodriftsudgifter fratrukket udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udgifter
vedrørende almene ældreboliger, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af
regionernes sundhedsvæsen, udgifter til overførsler og budgetgaranterede områder
samt udgifter vedrørende forsikrede ledige. De kommunale nettodriftsudgifter til
service omfatter de samlede driftsudgifter på det specialiserede socialområde, dvs.
opgjort brutto for indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre
enkeltsager.”
Den aktuelle afgrænsning af nettodriftsudgifter til service (det kommunale udgiftsloft)
afgrænset ud fra den autoriserede kontoplan fremgår af bilag 1.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014.
2. Ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-5
1. Adgang til at budgettere med reserver
2. Ny gruppering på funktion 5.57.79 vedr. ledige, der har opbrugt
dagpengeretten

3. Ny gruppering på funktion 5.68.98 vedr. særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU)
4. Oprettelse af ny gruppering 003 Socialtilsyn på funktion 6.45.51 og ny
gruppering 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering på funktion 5.28.20
5. Fleksjobambassadører på funktion 6.45.53 Jobcentre
6. Ny gruppering 017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere på funktion
7.62.86

Kapitel 5
7. Adgang til at budgettere med reserver
8. Øvrige ændringer
Ad 1 Adgang til at budgettere med reserver
Der er med lov nr. 381 af 17. april 2013 etableret en adgang til at budgettere med
generelle reserver. Disse registreres på en ny funktion 6.52.76 Generelle reserver.
På denne funktion budgetteres udgifter, som det ikke er muligt at fordele på
budgettidspunktet, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion
6.52.70.
Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt
udgøre 1 % af de budgetterede nettodriftsudgifter til service i den enkelte kommune.
Der henvises endvidere til pkt. 7 og orienteringsskrivelsens indledning om ændring af
bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014.
Ad 2 Ny gruppering på funktion 5.57.79 vedr. ledige, der har opbrugt
dagpengeretten
Som følge af vedtagelsen af L 228 d. 28. juni 2013 om ændring af lov om
uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og lov om ferie (Forlængelse af uddannelsesordningen for
ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse mv.) den 28. juni 2013 oprettes en
ny gruppering på funktion 5.57.79.
De ledige, der er omfattet af uddannelsesordningen, kan med lovændringen nu også
komme i løntilskud. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2013. Der oprettes derfor en ny
gruppering på funktion 5.57.79 til registrering af udgifterne til løntilskud til ledige, der
har opbrugt deres dagpengeret:
004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion
Samtidig foretages en konsekvensændring af gruppering 002 på dranst 2.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 3 Ny gruppering på funktion 5.68.98 vedr. særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU)
Som følge af vedtagelsen af lov nr. 612 af 12. juni 2013 om ændring af lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov foretages ændringer af funktionerne
5.68.98, 3.30.46 og 5.68.90 i den kommunale kontoplan.
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Lovændringen indebærer, at der ikke længere kan gives statslig refusion af udgifter til
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Lovændringen træder i kraft 1. august 2013.
Det oprettes en ny gruppering 018 på funktion 5.68.98 til registrering af udgifterne til
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:
018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Der foretages samtidig konsekvensændringer af konteringsreglerne på funktion
3.30.46, hvor der tilføjes en bemærkning om, at udgifter til STU , som er givet som
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,efter 1. august 2013 skal registreres
på den nyoprettede gruppering 018 på funktion 5.68.98.
Endvidere foretages en konsekvensrettelse på funktion 5.68.90, gruppering 004, hvor
STU slettes.
Ændringen betyder, at der vil være registreringer to steder i kommunens regnskab
vedrørende STU for 2013, idet de registreringer, der er foretaget før 1. august skal
blive stående der, hvor de hidtil har været registreret.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 4 Oprettelse af ny gruppering 003 Socialtilsyn på funktion 6.45.51 og ny
gruppering 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering på funktion 5.28.20
Med vedtagelsen af lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn placeres ansvaret for
socialtilsynet pr. 1. januar 2014 i én kommune i hver af landets fem regioner.
Hovedkonto 6
De fem kommuner, der har ansvaret for socialtilsynet, registrerer indtægter og udgifter
vedr. socialtilsynet på en nyoprettet gruppering 003 på funktion 6.45.51:
003 Socialtilsyn.
Kommuner uden socialtilsyn kan ikke registrere på denne gruppering. På denne
gruppering registreres indtægterne vedrørende den objektive finansiering af bl.a.
tilsynet med og godkendelse af plejefamilier og takstfinansieringen af tilsynet med og
godkendelsen af tilbud samt socialtilsynets driftsudgifter.
Hovedkonto 5
Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder godkendelse af og tilsyn med
plejefamilier på funktion 5.28.20:
Opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med generelt godkendte
plejefamilier og kommunale plejefamilier, finansieres af kommunerne i hver region
efter objektive kriterier. Dertil kommer øvrige opgaver, der er objektivt finansierede. Til
disse udgifter oprettes en ny gruppering 009 på funktion 5.28.20:
009 Socialtilsyn, objektiv finansiering
Tilsyn med og godkendelse af tilbud
For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med tilbud, fastsætter
socialtilsynet takster for godkendelse og takster for tilsyn, som opkræves hos de
omfattede tilbud, hvorefter udgiften indregnes i tilbuddets takst. Udgiften konteres
således på de relevante funktioner på hkt. 5
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014.
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Ad 5 Fleksjobambassadører på funktion 6.45.53 Jobcentre
Som led i Aftalen om Finansloven for 2013 igangsættes forsøg i kommunerne med
ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune. Kommunerne får
tilskud fra staten til ansættelsen af fleksjobambassadører.
Det præciseres, at udgifter og indtægter i forbindelse med fleksjobambassadører
registreres på funktion 6.45.53 Jobcentre.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 6 Ny gruppering 017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere på funktion
7.62.86
Som led i målretningen af Forebyggelsesfonden og regeringens udspil ”Et godt og
langt arbejdsliv” er der med bekendtgørelse nr. 590 af 6. juni 2013 om fleksjobbonus
indført en forsøgsordning, hvorefter virksomheder, der ansætter en person med
nedsat arbejdsevne i et fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 10 timer eller mindre i
seks sammenhængende måneder, kan ansøge om at få udbetalt en fleksjobbonus.
Fleksjobbonussen udgør 25.000 kr. og forsøgsordningen gælder i 3 år fra 1. januar
2013.
De kommunale indtægter fra fleksjobbonus skal holdes uden for servicerammen. Der
oprettes en ny gruppering på funktion 7.62.86 Særlige tilskud til registreringen af
indtægter fra fleksjobbonus:
017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013
Ad 7 Adgang til at budgettere med reserver
Der er i afsnit 5.2. indsat bestemmelse om, at der i budgettet er adgang til at
budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af de budgetterede
nettodriftsudgifter til service i den enkelte kommune.
Der henvises endvidere til pkt. 1 og orienteringsskrivelsens indledning om ændring af
bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014.
Ad 8 Øvrige ændringer
a) Med punkt 4 i orienteringsskrivelse af 9. maj 2012 vedr. orientering om 24. omgang
rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev funktion
5.58.81, gruppering 101 nedlagt med virkning for budget 2013. Grupperingen
slettes nu i den kommunale kontoplan.
b) I Budget- og regnskabssystemets kapitel 3 indsættes dranst-værdi på samtlige
funktioner med grupperinger.
c) I kapitel 3 ændres gruppering 019 under funktion 5.22.07 til følgende:
019 Refusion vedr. funktion 5.32.37.
d) Under funktion 5.28.20 i kapitel 4 præciseres det, at lønudgifter til det centrale
administrative personale skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede
børneområde.
Punkterne 8 b)-d) har virkning for regnskab 2013.
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
3.0
3.1
3.2
3.4
3.5.1
3.5.1
3.5.2
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.9
3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
4.3
4.5.2
4.5.2
4.5.7
4.5.8
4.5.9
4.6
4.6
4.6
4.7
5.2

Side
3
1
1-2
1
1
1
1
1
5
3
4
2
1
3
5-6
3-5
9
3
1
23
11
3 og 15
5
6
12
10
2

Punkt
8b)
8b)
8b)
8b)
8b)
8c)
4
8b)
2
8a)
3
1 og 8b)
4
6
8b)
8b)
3
4
8d)
2
8a)
3
4
5
1
6
7

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen, cbc@oim.dk,
tlf. 72 28 25 57.

Med venlig hilsen

Susanne Wad Leth
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Bilag 1. Nettodriftsudgifter til service (det kommunale udgiftsloft) i 2014
afgrænset ud fra den autoriserede kontoplan
Udgangspunkt

HKO 0, 2-6

Fratrukket:
Tjenestemandspensioner, forsyning

Overførsler

Funk. 6.52.72, grp. 001 og 002
Funk. 3.30.45
Funk. 3.38.77
Funk. 5.46.60
Funk. 5.46.61
Funk. 5.56.65
Funk. 5.48.67
Funk. 5.48.68
Funk. 5.48.69
Funk. 5.48.70
Funk. 5.57.71
Funk. 5.57.72
Funk. 5.57.73
Funk. 5.57.74
Funk. 5.57.75
Funk. 5.57.76
Funk. 5.57.77
Funk. 5.57.79
Funk. 5.58.80
Funk. 5.58.81
Funk. 5.58.82
Funk. 5.68.90
Funk. 5.68.97
Funk. 5.68.98
Ex 5.58.80, dr. 1, grp. 004 og 005

Forsikrede ledige

Funk. 5.57.78
Funk. 5.68.91

Den centrale refusionsordning

Funk. 5.22.07 1)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Funk. 4.62.81

Ældreboliger

Funk. 5.32.30

Note 1) 5.22.07 opgøres brutto.
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Sagsnr.
2013-10105
Doknr.
152407
Dato
10-10-2013

Hermed orienteres om ændringer af ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
1. Ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-5
1. Ny gruppering 014 vedr. helbredstillæg til høreapparatbehandling på funktion
5.48.67.
2. Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen.
Kapitel 7
3. Afskaffelse af procedure med kvartalvise oversigter på det specialiserede
socialområde.

Ad 1 Ny gruppering på funktion 5.48.67 vedr. helbredstillæg til
høreapparatbehandling
Udleverings- og finansieringsansvaret for høreapparater og høreapparatbehandling,
som før var delt mellem kommuner og regioner, er fra 2013 samlet i sundhedsloven
og i regionerne, jf. lov nr. 1400 af 23. december 2012 om ændring af lov om social
service og sundhedsloven.
Tilskud til privat høreapparatbehandling ydes efter sundhedslovens kap. 15, og
ydelserne er dermed omfattet af reglerne om almindelig helbredstillæg, jf. § 14a, stk.
1, i lov om social pension og § 18, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Da der er 50 procent statsrefusion på kommunale udgifter til helbredstillæg, er der
behov for at oprette en ny gruppering 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)
til registrering af udgifterne til helbredstillæg.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 2 Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen
Som følge af kontanthjælpsreformen gennemføres en række ændringer af den
kommunale kontoplan. Kontanthjælpsreformen er udmøntet i to love:

x

x

Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven,
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige
andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge,
aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede
rådighedskrav og sanktioner m.v.)
Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af
kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til
unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats
til udsatte m.v.)

Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014.
Kontanthjælpsreformen indebærer bl.a., at kontanthjælpen afskaffes for unge under
30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse unge modtager
i stedet for uddannelseshjælp på SU-niveau. Samtidig omlægges den aktive indsats,
så det primære mål bliver uddannelse og efterfølgende støtte til den unge i
overgangen til uddannelse. Unge, der ikke er uddannelsesparate, modtager et
aktivitetstillæg i aktive perioder. For voksne kontanthjælpsmodtagere vil jobparate
kontanthjælpsmodtagere skulle arbejde for deres kontanthjælp fx i nyttejob, mens
særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere skal have en styrket og mere
helhedsorienteret indsats. I denne sammenhæng forbedres og målrettes
mentorstøtten til dem, der har behov for denne støtte.
Som følge af indførelsen af uddannelseshjælp oprettes nye grupperinger på funktion
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og på funktion 5.57.75 Aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere til registrering af udgifterne til uddannelseshjælp.
Desuden oprettes der på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats nye grupperinger til registrering af driftsudgifterne til aktivering
til uddannelseshjælpsmodtagere. Som følge af ændringer af refusionsreglerne vedr.
driftsudgifter oprettes endvidere grupperinger til registrering af ikke-refusionsberettigende driftsudgifter på denne funktion.
Som følge af målretningen af mentorstøtten, herunder ændringerne af
refusionsreglerne, oprettes der nye grupperinger til registrering af mentorudgifter til
personer i ressourceforløb på funktion 5.58.82 Ressourceforløb, ligesom der foretages
ændringer i registreringen af mentorudgifterne på funktion 5.68.98
Beskæftigelsesordninger. Der oprettes endvidere en gruppering til registrering af ikkerefusionsberettigende mentorudgifter på denne funktion.
Derudover foretages konsekvensændringer af konteringsreglerne bl.a. som følge af
aldersgrænsen for de særlige ungesatser forhøjes fra under 25 år til under 30 år.
Endvidere foretages opdatering af hjemmelshenvisning vedrørende
kontanthjælpsudgifter til personer med psykiske lidelser.
De konkrete ændringer i den kommunale kontoplan er følgende:
Funktion 5.57.73:
På funktion 5.57.73 tilføjes uddannelseshjælp i konteringsteksten til funktionen.
Derudover oprettes en ny gruppering 004:
004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder.
Endvidere ændres aldersgrænsen for kontanthjælpsmodtagere fra 25 til 30 år på
relevante grupperinger. På dranst 2, gruppering 002, tilføjes gruppering 004 i
kontoteksten.
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Funktion 5.57.75:
På funktion 5.57.75 tilføjes uddannelseshjælp i konteringsteksten til funktionen.
Derudover oprettes to nye grupperinger 001 og 002:
001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive
aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive
aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
Samtidig slettes henvisningen til ”Starthjælp”, da denne tidligere er blevet afskaffet.
På dranst 2 oprettes gruppering 001:
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering
094
Derudover tilføjes gruppering 001 i kontoteksten til funktion 002 og gruppering 002
tilføjes konteksten til gruppering 004.
Funktion 5.58.82
På funktion 5.58.82 ændres reglerne vedrørende mentorer, således at der oprettes to
nye grupperinger til registrering af udgifter til mentorer. Samtidig slettes henvisningen
til registrering af udgifter på funktion 5.68.98.

009 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 31b-31f
010 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 31b-31f (§ 31e, stk. 2, 2. punktum)
Funktion 5.68.90
På funktion 5.68.90 oprettes fire nye grupperinger:
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og
opkvalificering
Samtidig foretages konsekvensrettelser på andre grupperinger på funktionen. Bl.a.
som følge af udvidelsen af forsøgsordningen, hvor varighedsbegrænsningen på 6
uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en
kompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse
om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats.
Funktion 5.68.98
På funktionen foretages ændringer af hjemmelshenvisning på grupperingerne 003,
011, 012 og 017 og 097. Samtidig oprettes en ny gruppering 019.
019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor
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Endvidere foretages en konsekvensrettelse på gruppering 009, hvor
uddannelseshjælpsmodtagere tilføjes.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 3 Afskaffelse af procedure med kvartalsvise oversigter på det specialiserede
socialområde
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 blev det besluttet, at der hvert kvartal
skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde, dvs.
udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede. Oversigten skal hvert kvartal
forelægges medlemmerne af kommunalbestyrelsen. De nærmere regler vedr. de
kvartalsvise oversigter er fastsat i afsnit 7.4 i budget- og regnskabssystem for
kommuner.
Det kan oplyses, at den særlige procedure for opfølgning på udgifterne på det
specialiserede socialområde afskaffes. Som følge heraf udgår afsnit 7.4 i budget- og
regnskabssystem for kommuner, og de nuværende afsnit 7.5-7.8 skifter
afsnitsnummer til 7.4-7.7
Ændringen træder i kraft med virkning for 25. oktober 2013. Det er således ikke et
krav, at kvartalsoversigten for 3. kvartal forelægges for kommunalbestyrelsen, og der
skal endvidere ikke foretages indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet på
baggrund af kvartalsoversigten for 3. kvartal.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
7
7.1
7.4
7.5 (ny 7.4)
7.6 (ny 7.5)
7.7 (ny 7.6)
7.8 (ny 7.7)

Side
1
2-4
4
1 og 4
3
6-9, 11, 14, 16-18
13, 17
1, 2, 3, 5, 6, 14-17
1
1
Udgår
1
1
1-4
1

Punkt
1
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80
Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth
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Samtlige kommunalbestyrelser

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Sagsnr.
2013-11322
Doknr.
180108

Hermed orienteres om ændringer af ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
Kapitel 5
1. Langsigtede økonomiske målsætninger

Dato
12-12-2013

Kapitel 7
2. Hurtigere godkendelse af kommunernes årsregnskab
Ad 1 Langsigtede økonomiske målsætninger
Det fremgår af aftalen om den kommunale økonomi for 2014, at KL og regeringen
som led i ”Projekt god økonomistyring” er enige om, at det fremover skal være
obligatorisk for kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger,
samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg.
Kortlægningen af kommunernes økonomistyring foretaget i efteråret 2012 viste, at
økonomistyringen, og det lokale ejerskab hertil, havde en dybere forankring i de
kommuner, hvor eksplicitte økonomiske målsætninger var indarbejdet i relevante
økonomiske styringsdokumenter. Formålet med obligatoriske langsigtede økonomiske
målsætninger er således at bidrage til en forbedring af den generelle økonomistyring i
kommunerne.
Budget- og regnskabsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet har drøftet
spørgsmålet. Notat om udvalgets overvejelser kan findes Økonomi- og
Indenrigsministeriets hjemmeside:
www.budregn.oim.dk/generelt
På den baggrund fastsættes det, at kommunens langsigtede økonomiske
målsætninger skal fremgå af budgettets bemærkninger. Målsætningerne skal omfatte
såvel budgetåret som budgetoverslagsårene.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2015.
Ad 2 Hurtigere godkendelse af kommunernes årsregnskab
Det fremgår ligeledes af aftalen om den kommunale økonomi for 2014, at KL og
regeringen som led i ”Projekt god økonomistyring” er enige om, der skal ske en
hurtigere godkendelse af kommunernes årsregnskaber. Dette kan ske gennem
hurtigere regnskabslukning og løbende validering af registreringerne i
økonomisystemet.

Formålet er at forbedre den løbende budgetopfølgning og skabe et bedre grundlag for
prioriteringsdrøftelserne i relation til det kommende års budget. Et hurtigt aflagt
årsregnskab øger således regnskabets relevans og styrker budgetprocessen.
Budget- og regnskabsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet har drøftet
spørgsmålet. Notat om udvalgets overvejelser kan findes Økonomi- og
Indenrigsministeriets hjemmeside, under generelt:
www.budregn.oim.dk/generelt
På den baggrund er det besluttet at fremrykke regnskabsaflæggelsen med en måned,
ligesom det endeligt politisk godkendte årsregnskab fremrykkes med en måned, jf.
nedenstående oversigt, hvor de nye tidsfrister er sammenholdt med de eksisterende
tidsfrister:

Udløb af supplementsperiode
Posteringsmæssig
regnskabsafslutning
Årsregnskabet afgives af
kommunalbestyrelsen/regionsrådet
til revisionen
Revisionen afgiver beretning om
revision af årsregnskabet
Kommunalbestyrelsen/regionsrådet
godkender årsregnskabet

NYE FRISTER
Ultimo januar

GÆLDENDE FRISTER
Ultimo februar

1. marts

1. april

1. maj

1. juni

15. juni

15. august

31. august

30. september

De nye tidsfrister har virkning for regnskab 2014.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
5.2
7.1
7.2
7.4
7.5

Side
11
1
9
1
1

Punkt
1
2
2
2
2

Endvidere ændres § 4, stk. 1, § 8, stk. 1, 3 og 5 samt § 10 i bekendtgørelse om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. med virkning for regnskab
2014. Den gældende affattelse af de anførte bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1207
af 9. oktober 2013 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. finder
anvendelse ved aflæggelsen og revisionen af regnskaber for 2013.
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80.

Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth
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Samtlige kommuner

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”

Sagsnr.
2013-10184
Doknr.
184406
Dato
20-12-2013

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6
1. Ny funktion 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
2. Oprettelse af ny gruppering 014 Børnehuse, objektiv finansiering på funktion
5.28.21 og ny gruppering 004 Børnehuse på funktion 6.45.51
3. Ændringer som følge af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder
integrationsområdet.
4. Ændringer på funktion 5.68.90 som følge af opdeling af driftsloftet over udgifter til aktivering
5. Ændringer vedrørende sygedagpenge
6. Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen
7. Ændringer vedrørende godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
8. Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion 5.57.79 til transportudgifter
Hovedkonto 7
9. Oprettelse af ny gruppering til tilskud til omstilling af folkeskolen på funktion
7.62.86
Hovedkonto 8
10. Præcisering vedr. indskud i Landsbyggefonden på funktion 8.32.24
11. Øvrige ændringer

Ad 1 Ny funktion 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Der oprettes en ny funktion 3.22.09 til registrering af udgifter til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte undervisning
eller deltager i den understøttende undervisning.
Som led i folkeskolereformen er der i årene 2014 – 2020 afsat i alt 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Heraf er forudsat, at 834 mio. kr. afholdes af
kommunerne og 166 mio. kr. af staten til afledte taxameterudgifter mv. Midlerne til
kommunerne er afsat på finansloven for 2014 på Undervisningsministeriets område, jf.
§ 20.29.11.20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med 64,1 mio. kr. i 2014
og 128,3 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne fordeles til kommunerne efter antallet
af elever i folkeskolen og udmeldes af Undervisningsministeriet konkret for hvert af
årene primo finansåret. Midlerne skal registreres på en nyoprettet funktion:

Midlerne kan alene anvendes til udgifter direkte forbundet med efteruddannelsesaktivitet, dvs. selve kursusudgiften. Anvendes de årligt udmeldte statslige midler ikke fuldt
ud til direkte kursusudgifter for lærere og pædagoger, vil de uforbrugte midler kunne
opspares og anvendes i efterfølgende regnskabsår inden for perioden til og med
2020.
Kommunerne skal anvende de statslige midler under hensyntagen til de indsatsområder, der fremgår af boks 1 i bilag 2 til Aftale om kommunernes økonomi for 2014: Fuld
kompetencedækning samt under hensyntagen til de pejlemærker, som et partsudvalg
for efteruddannelse udarbejder til inspiration for den lokale udmøntning af midlerne.
Det forudsættes, at kommunerne udarbejder en samlet plan for kompetenceudvikling i
folkeskolen, hvori anvendelsen af midlerne inden for de prioriterede områder for lærere og pædagoger fremgår.
Efterregulering
Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i kompetencedækningen via UNI-C’s årlige opgørelser af kompetencedækningen i folkeskolen, herunder om kommunerne
anvender midlerne efter formålet. Beløbet efterreguleres i 2021 i forhold til, hvor stor
en del af midlerne, der samlet set vurderes at være anvendt til formålet. Dvs. at de
midler, som den enkelte kommune har modtaget men ikke anvendt efter formålet, tilbageføres til staten.
Ændringerne i budget- og regnskabssystem for kommuner og den nuværende indberetning til UNI-C vil hverken hver for sig eller tilsammen være tilstrækkelige til at dokumentere, at midlerne er anvendt efter formålet, jf. aftaleteksten: ”Kommunerne gøres ansvarlige for at dokumentere, at alle midlerne er anvendt til formålet, og at dette
indrapporteres til Ministeriet for Børn og Undervisning”. Den direkte kontrol med, om
midlerne er anvendt efter de aftalte formål og i overensstemmelse med de lokale prioriteringsønsker, vil derfor ske via den særkilte indrapportering fra kommunerne til Undervisningsministeriet med dokumentation for anvendelse af midlerne. I forbindelse
med denne indrapportering vil det også være nødvendigt at redegøre for, i hvilket
omfang donationer fra fonde m.fl. anvendes til kompetenceudvikling af personale i
folkeskolen. Det nærmere indhold og fremgangsmåden ved indrapporteringen vil senere blive aftalt med KL.
Det vil være muligt at ændre udmøntningsmodellen, såfremt kommunerne ikke anvender midlerne som aftalt, eller hvis kompetenceniveauet ikke løbende forbedres i
tilstrækkeligt omfang.
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Alle udgifter og indtægter i forbindelse med efter- og videreuddannelse på folkeskoleområdet skal konteres på den nye funktion 3.22.09.
Der oprettes en enkelt driftsgruppering på funktion 3.22.09 til registrering af betaling af
de direkte kursusudgifter, finansieret af statslige og kommunale midler:
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler
På gruppering 001 registreres udgifter til kurser (kursusudgift/deltagerbetaling), der
finansieres af statslige eller kommunale midler. Alle øvrige udgifter i forbindelse med
kurser registreres på funktionen, herunder også indtægter og udgifter til efter- og videreuddannelse, der finansieres af fonde mv.. De øvrige udgifter er afledte udgifter i
forbindelse med kursusvirksomheden, dvs. vikardækning, transportudgifter mv. Hvis
disse udgifter i stedet blev registreret på funktion 3.22.01 vil det medføre ikke forudsat
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forøgelse af grundlaget for beregningen af det statslige tilskud til de frie grundskoler
og dermed en afledt statslig og kommunal merudgift.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 2 Oprettelse af ny gruppering 014 Børnehuse, objektiv finansiering på funktion 5.28.21 og ny gruppering 004 Børnehuse på funktion 6.45.51
Som et led i Overgrebspakken er der gennemført en række lovændringer pr. 1. oktober 2013, der bl.a. betyder, at der oprettes der børnehuse i alle regioner. Børnehusene er placeret i København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg og er alle åbnet fra
1. oktober 2013.
Kommunerne i hver region betaler for driften af regionens børnehus. Betalingen sker
både via objektiv finansiering, og via et fast beløb for hvert barn eller hver ung fra
kommunen, som gennemgår et forløb i børnehuset.
Hovedkonto 5
Udgifter, objektiv såvel som takst finansiering vedrørende undersøgelse af børn eller
unges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. § 50 a, stk. 1, i lov om social
service, registreres på funktion 5.28.21 på nyoprettet gruppering 014.
Henvisningen til lovhjemlen til børnehusene tilføjes i den indledende tekst på funktion
5.28.21.
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)
Hovedkonto 6
De fem kommuner, der har ansvaret for børnehusene, registrerer indtægter og udgifter vedrørende børnehusene på en nyoprettet gruppering 004 på funktion 6.45.51:
004 Børnehuse
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.
Ad 3 Ændringer som følge af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder integrationsområdet
Der indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014 og på integrationsområdet sker der en målretning af danskuddannelsestilbud.
Det sker på baggrund af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og Folketingets
vedtagelse den 17. december 2013 af lovforslag L70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.).
Indførelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse medfører en række justeringer af den
kommunale kontoplan:
A. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse sikrer, at de personer, der i de
kommende år opbruger retten til dagenge eller uddannelsesydelse i den særlige uddannelsesordning, bliver sikret et forsørgelsesgrundlag
Den nye ydelse administreres af a-kasserne med kommunal medfinansiering. Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse bliver sikret en aktiv indsats i form af
- virksomhedsrettet tilbud, herunder løntilskud,
- læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser samt
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for ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse ret til 8 ugers uddannelse.

Der oprettes følgende nye grupperinger til registrering af den midlertidigearbejdsmarkedsydelse:
Funktion 5.57.78
På funktion 5.57.78 oprettes følgende nye grupperinger:
010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering
Samtidig foretages følgende konsekvensrettelser på funktionen:
Gruppering 005 udvides til også at omfatte udgifterne til medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar
2014.
Funktion 5.57.79.
På funktion 5.57.79 oprettes følgende nye grupperinger:
005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct.
refusion
006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50
pct. refusion
Dranst 2
005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct.
refusion, grp. 005
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct.
refusion, grp. 006
Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal
registreres der, hvor personen er ansat. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal
registreres på denne funktion.

Samtidig foretages følgende konsekvensrettelser på funktionen:
Overskriften og indledningen på funktionen ændres fra kun at omhandle den særlige
uddannelsesordning for ledige, der opbrugte dagpengeretten, til også at omfatte den
midlertidige arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
B. Integrationsområdet
Lovforslaget L 70 medfører en række ændringer på integrationsområdet, der træder i
kraft 1. januar 2014, herunder:
-

-

En målretning af danskuddannelse for voksne udlændinge, der deltager i introduktionsforløbet, således at ordinær danskuddannelse indledningsvis erstattes
med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere,
studerende og au pairs. Denne gruppe tilbydes 250 timers arbejdsmarkedsrettet
danskundervisning inden for en periode på maksimalt 1½ år. Forløbet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning kan afsluttes med en modultest.
Efter forløbet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning får kursisterne ret til
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at blive indplaceret på den 3-årige ordinære danskuddannelse.
Kurset i samfundsforståelse og dansk kultur afskaffes som et selvstændigt tilbud
til alle udlændinge og emnerne vil fremover indgå som led i den generelle danskuddannelse og i den øvrige integrationsindsats.

Funktion 5.46.60:
På funktion 5.46.60: oprettes følgende nye gruppering:
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge danskuddannelseslovens § 2 c,
stk. 1
Endvidere foretages en række konsekvensrettelser på funktionen.
Grupperingerne 015, 016 og 017 nedlægges, da kurset i samfundsforståelse og dansk
kultur nedlægges.
Eventuelle udgifter til afløb på kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og
historie, konteres på de respektive grupperinger til ordinær danskuddannelse alt efter
målgruppe (Ydelsesmodtagere/selvforsørgende og integrationsprogram/ introduktionsforløb).
Det bemærkes endvidere, at gruppering 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse
som en del af et introduktionsforløb alene omfatter udgifter til ordinær danskuddannelse – dvs. danskuddannelse efter de maksimalt 1½ års arbejdsmarkedsrettet dansk.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 4 Ændringer på funktion 5.68.90 som følge af opdeling af driftsloftet over
udgifter til aktivering
På Finansloven for 2014 er der opført to nye tekstanmærkninger (nr. 140 og 141),
hvori bestemmelserne om et fælles loft over kommunernes refusion af deres driftsudgifter til aktiveringsindsatsen fraviges til fordel for to nye særskilte driftslofter.
Ét loft over udgifterne til modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp
(de ledighedsrelaterede målgrupper) og ét loft over udgifterne til de øvrige målgrupper
(modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse). Opdelingen af
det fælles driftsloft skyldes behovet for en særskilt bevillingsopfølgning under budgetloven og har nogle afledte konsekvenser for indretningen af kontoplanen.
På funktion 5.69.90 oprettes nye grupperinger som følge af opdelingen i to driftslofter:
092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til
øvrige målgrupper
Grupperingen er oprettet parallelt til gruppering 090, så eksisterende gruppering 090
vedrører tilbagebetalinger af driftsudgifter til indsatsen for modtagere af dagpenge,
kontanthjælp og uddannelseshjælp, mens den nye 092 vedrører tilbagebetalinger af
driftsudgifter til indsatsen for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og
ledighedsydelse.
Dranst 2:
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grup.
092
Grupperingen oprettes til registrering af refusion af driftsudgifter til aktiveringsindsatsen for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.

5

Samtidig foretages konsekvensrettelser i den indledede beskrivelse af funktion
5.68.90, hvor de to driftslofter beskrives. Derudover omtales to nye grupperinger til
ikke-refusionsberettigende udgifter (det er en følge af kontanthjælpsreformen).
På dranst 2, gruppering 001 præciseres det, at den fra regnskab 2014 kun omfatter
refusion af driftsudgifter til indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og
uddannelseshjælp (og dermed ikke længere modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse).
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 5. Ændringer vedrørende sygedagpenge
Med Folketingets vedtagelse den 20. december 2013 af L 69 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, ophæves bestemmelsen i § 62, stk. 7 om, at der ikke
kan ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op efter
sygedagpengeloven. Bestemmelsen har været suspenderet i 2010-13.
På denne baggrund nedlægges gruppering 002 Sygedagpenge uden refusion pga.
manglende opfølgning, jf. § 30, stk. 3 i lov om sygedagpenge på funktion 5.57.71 Sygedagpenge og gruppering 011 Tilbagebetaling af refusion til staten som følge af tilsyn, kontrol og revision.
Endvidere foretages en generel opdatering af konteringsreglerne vedr. sygedagpenge.
Der foretages i den forbindelse også en opdatering af hjemmelshenvisningen på funktion 8.51.52, gruppering 012.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 6 Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen
Der foretages en række ændringer som følge af kontanthjælpsreformen, der træder i
kraft den 1. januar 2014.
Funktion 5.57.73
004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder
Her tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg.

016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)
Her præciseres det, at særlig støtte efter § 34 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere også omfatter modtagere af ressourceforløbsydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse.

020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, §
25, stk. 4, § 25 a, i Lov om aktiv socialpolitik)
Her tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg.

Funktion 5.57.75
I den indledende tekst på funktionen tilføjes uddannelseshjælpsmodtagere.
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)
005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)
Det præciseres på begge grupperinger, at særlig støtte efter § 34 til kontant- og ud-
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dannelseshjælpsmodtagere også omfatter modtagere af ressourceforløbsydelse eller
særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse.
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion
016 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion.
På begge grupperinger tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 7 Ændringer vedrørende godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Der er behov for at kunne adskille udgifter efter § 82 og § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.58.82 Ressourceforløb. Udgifterne skal adskilles, idet
godtgørelse efter § 83 er skattepligtig indkomst for borgeren, og hjælp til befordring
efter § 82 er en skattefri ydelse. De to typer ydelser kan derfor ikke registreres på
samme gruppering. Samtidig foretages ændringer, der samler driftsudgifterne til aktivering på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der
er også på funktion 5.68.90 behov for at adskille udgifter efter § 82 og § 83 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.
Der foretages følgende ændringer:
Funktion 5.57.75:
Gruppering 007, der hidtil har været benyttet til registrering af godtgørelse efter § 83 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats slettes.

5.68.90:
På funktion 5.68.90 oprettes en ny gruppering 015 på, der omfatter godtgørelse efter §
83 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende.

015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der sker samtidig konsekvensrettelser på grupperingerne 004 og 012, hvor henvisningen til § 83 slettes
På dranst 2 på funktion 5.68.90, gruppering 001 tilføjes den nyoprettede gruppering
015

Funktion 5.58.82:
Til godtgørelse efter § 83 til ressourceforløbsydelsesmodtagere oprettes ny gruppering 011 på funktion 5.58.82.

011 Godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved
ressourceforløb

Samtidig slettes henvisningen til § 83 på gruppering 007.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014
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Ad 8 Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion 5.57.79 til transportudgifter
På funktion 5.57.79 oprettes en ny gruppering 007 til registrering af transportudgifter i
forbindelse med den særlige uddannelsesordning.
007 Dækning af transportudgifter med 50 pct. refusion
Hermed adskilles transportudgifter efter § 5, stk. 4 fra udgifter til befordring efter § 5,
stk. 1 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.
Udgifterne skilles ad, idet der skal afholdes skat af udgifterne til transport, som registreres på den nyoprettede gruppering 007, mens der ikke skal afholdes skat af de
øvrige udgifter, der registreres på gruppering 003.
Samtidig foretages en konsekvensændring af gruppering 003 på dranst 2, hvor grupperingerne 003 og 007 tilføjes.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 9 Oprettelse af ny gruppering til tilskud til omstilling af folkeskolen på funktion 7.62.86
I forbindelse med Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev der aftalt et ekstra
tilskud til kommunernes indfasning af folkeskolereformen. Samlet får kommunerne i
perioden 2014-2017 få udbetalt 1,8 mia. kroner som ekstra finansiering til indfasning
af folkeskolereformen.
Der oprettes en ny gruppering 018 til dette tilskud på funktion 7.62.86
018 Tilskud til omstilling af folkeskolen

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Ad 10 Præcisering vedr. indskud i Landsbyggefonden på funktion 8.32.24
Det præciseres på funktion 8.32.24, at indskuddet i Landsbyggefonden registreres i
henhold til transaktionsprincippet, dvs. at indskuddet bogføres, når der foreligger et
retskrav på kommunen.

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Ad 11 Øvrige ændringer
Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.
a) I medfør af lov om ændring af lov om social service af 21. maj 2013, som trådte i
kraft 1. oktober 2013 tilføjes udgifter til flygtninge efter § 181 i Serviceloven på funktion 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Ændringen af Serviceloven
medfører, at staten yder 100 pct. refusion af udgifter til flygtninge til servicelovens §
11, stk. 3. Samtidig oprettet en gruppering 002 på dranst 2 på funktionen til statsrefusionen.
b) På funktion 5.46.61 præciseres hjemmelshenvisningen på gruppering 004
c) På funktion 5.57.73, gruppering 018 rettes hjemmelshenvisningen til lov om aktiv
socialpolitik § 25, stk. 3 nr. 6.
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d) På funktion 5.57.75, gruppering 010 og 016 rettes hjemmelshenvisningen, så § 25,
stk. 3 nr. 6 tilføjes.
e) På funktion 5.57.79, gruppering 001 og 002 slettes tekst om indtægter i form af
tilbagebetaling, da der tidligere er oprettet særskilte grupperinger 091 og 092 vedrørende tilbagebetalinger. Endvidere tilføjes virksomhedspraktik efter § 75 e i lov
om aktiv beskæftigelse på gruppering 002.
f) På funktion 5.68.67 foretages opdatering af hjemmelshenvisninger til helbredstillæg
i forbindelse med fodbehandling på gruppering 012.
g) På funktion 5.58.81 ændres overskriften på gruppering 102:
102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år
Ordningen er ophørt (men der kan fortsat komme afløbsudgifter). Ophør af tilgang
pr. 1. januar 2013 tilføjes i teksten.
Dranst 2:
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud mv. med 50 pct. refusion
(grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 g 106)
Kontoplanen blev i forbindelse med orienteringsskrivelsen af 15. april 2013 rettet
således, at udgifterne til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på funktion
5.58.81 blev splittet op i to grupperinger. Herefter registreres udgifterne til befordringsgodtgørelse på gruppering 003 og udgifter til hjælpemidler registreres på
gruppering 004. I den forbindelse blev den nye gruppering 003 ikke tilføjet på dranst
2, gruppering 005. Den tilføjes nu.
h) På funktion 5.68.91 slettes henvisningen til udgifter før 2009 i den indledende tekst
på funktionen.
På gruppering 019 rettes navnet på forsøgsbekendtgørelsen samt længden af forsøgsperioden.
På gruppering 102 slettes omtale af afløbsgruppering på 5.68.94.009 , da den omtalte gruppering er slettet.
På gruppering 104 ændres titlen til ”Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67 a – 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” idet ordningen er ophørt (men der kan fortsat komme afløbsudgifter). Ophør af tilgang omtales i teksten.
i) På funktion 8.51.51 slettes gruppering 009, jf. orienteringsskrivelsen af 21. december 2012.
j) I afsnit 4.7 ændres betegnelsen af gruppering 003 under funktion 7.68.94 Grundskyld til ”003 Tilskud vedr. tilbagebetaling af grundskyld”. Herved bringes betegnelsen i overensstemmelse med den foretagne ændring af grupperingen i orienteringsskrivelse af 21. december 2012.
k) På funktion 9.32.25 præciseres det, at der foreligger en pligt til at anvende funktionen til styring af tilbagebetalingspligtige ydelser. Der henvises i øvrigt til præciseringen foretaget i orienteringsskrivelse af 4. februar 2010.
l) I orienteringsskrivelse vedr. 28. omgang var der en fejl i bilag 1 vedr. den aktuelle
afgrænsning af nettodriftsudgifter til service (det kommunale udgiftsloft) afgrænset
ud fra den autoriserede kontoplan Bilag 1 vedlægges derfor igen.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
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Afsnit
3.3
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.8
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.6
3.7
4.3
4.5.2
4.5.4
4.5.5
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.7

Side
Punkt
1
1
1
2
1
11a)
1
3B
1
11f)
1
5
2
11c)
3
7
5
3A
5
6
5
8
3
11g)
4
7
1
4
1
7
2
11h)
1
2
3
9
6
1
3 og 5
2
1
11a)
2,3, 5 og 6
3B
6
11b)
2
11f)
1 og 3
5
7, 8, 9, 14,15,16 og
6
17
4.5.7
8
11a)
4.5.7
15-16
7
4.5.7
16 og 17
11d)
4.5.7
25-26
8
4.5.7
24
11e)
4.5.7
22, 23 24 og 25
3A
4.5.8
11 og 13
11g)
4.5.8
16 og 18
7
4.5.9
1og 7
4
4.5.9
3, 6 og 7
7
4.5.9
7,10 og 11
11h)
4.6
5
2
4.7
10
9
4.7
12
11j)
4.8
5
10
4.8
12
5
4.8
12
11i)
4.9
5
11k)
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80
Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth
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Bilag 1. Nettodriftsudgifter til service (det kommunale udgiftsloft) i 2014 afgrænset ud fra den autoriserede kontoplan
Udgangspunkt

HKO 0, 2-6

Fratrukket:
Tjenestemandspensioner, forsyning

Overførsler

Funk. 6.52.72, grp. 001 og 002
Funk. 3.30.45
Funk. 3.38.77
Funk. 5.46.60
Funk. 5.46.61
Funk. 5.46.65
Funk. 5.48.67
Funk. 5.48.68
Funk. 5.48.69
Funk. 5.48.70
Funk. 5.57.71
Funk. 5.57.72
Funk. 5.57.73
Funk. 5.57.74
Funk. 5.57.75
Funk. 5.57.76
Funk. 5.57.77
Funk. 5.57.79
Funk. 5.58.80
Funk. 5.58.81
Funk. 5.58.82
Funk. 5.68.90
Funk. 5.68.97
Funk. 5.68.98
Ex 5.58.80, dr. 1, grp. 004 og 005

Forsikrede ledige

Funk. 5.57.78
Funk. 5.68.91

Den centrale refusionsordning

Funk. 5.22.07 1)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Funk. 4.62.81

Ældreboliger

Funk. 5.32.30

Note 1) på fkt. 5.22.07 registreres udelukkende på dranst 2

11

Samtlige kommuner

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Sagsnr.
2014-16090

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:

Doknr.
155175

Kapitel 3 og 4

Dato
4. juli 2014

Hovedkonto 0-6
1. Præcisering af registrering på funktion 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i
folkeskolen
2. Præcisering af registrering af pædagoger i folkeskolen
3. Flytning af børnehuse fra funktion 6.45.51 til funktion 6.45.58
4. Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 5 til hovedkonto 0
5. Ændringer som følge af ny opgørelse af normeringer i dagtilbud
6. Øvrige ændringer på funktionerne på hovedfunktion 5.25
7. Præcisering af regler vedr. ældreboliger
8. Ændringer som følge af ny sygedagpengemodel (jobafklaringsforløb)
9. Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet
10. Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.68.95 til løn til personer ansat i
kommunen med løntilskud.
11. Sletning af refusionsgrupperinger på områder der er overgået til Udbetaling
Danmark
12. Præcisering vedr. kommunal medfinansiering af tjenestemandspension
Hovedkonto 7
13. Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion 7.35.35
14. Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion 7.62.86
Hovedkonto 8
15. ATP vedrørende jobafklaringsforløb
Hovedkonto 9
16. Oprettelse af en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer
Øvrige ændringer
17. Øvrige ændringer og præciseringer

Ad 1 Præcisering af registrering på funktion 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i
folkeskolen
Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider
vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en ny funktion
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og
efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte
undervisning eller deltager i den understøttende undervisning.
Det præciseres, at udgifter til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger på
kommunale specialskoler også skal registreres på funktion 3.22.09.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 2 Præcisering af registrering af pædagoger i folkeskolen
Det præciseres, at lønnen til pædagoger, der er ansat både på folkeskolen og i SFO,
skal registreres forholdsmæssigt på funktion 3.22.01 og 3.22.05.
Det samme gælder pædagoger, der er ansat på kommunale specialskoler, der både
indgår i undervisningen og i fritidstilbud. Her skal lønnen opdeles på de relevante
grupperinger på funktion 3.22.08.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 3 Flytning af børnehuse fra funktion 6.45.51 til funktion 6.45.58
Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider
vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en ny gruppering
til registrering af udgifter vedr. børnehuse på funktion 6.45.51.
Udgifterne vedrører det specialiserede børneområde og flyttes derfor til funktion
6.45.58 Det specialiserede børneområde, hvor der oprettes en ny gruppering til børnehuse:
001 Børnehuse
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 4 Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 5 til hovedkonto 0
Indfasningsstøtte er en udgift efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunen udbetaler støtten til borgeren og modtager efterfølgende 50 pct. (eller i visse tilfælde 60 pct.) refusion fra staten. Indfasningsstøtten flyttes derfor fra funktion 5.57.77
Boligsikring til funktion 0.25.15 Byfornyelse.
Gruppering 002 på funktion 5.57.77 konsekvensrettes, og der oprettes en ny gruppering under funktion 0.25.15:
005 Indfasningsstøtte
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 5 Ændringer som følge af ny opgørelse af normeringer i dagtilbud
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Opgørelserne af antal indskrevne i dagtilbud og antal ansatte i dagtilbud er overvejende baseret på registreringer i henholdsvis kommunernes systemer for forældrebetaling
og i registreringer af lønudbetalinger. Begge dele er opbygget, så udgifter og indtægter kan opgøres i forhold til kravene i den kommunale kontoplan. Som led i implementeringen af en ny statistik for normeringer i dagtilbud, gennemføres på denne baggrund en række ændringer i kommunale kontoplan.
En meget væsentlig ændring er, at vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner for børn indtil skolestart nu samles på funktion 5.25.14 under betegnelsen
daginstitutioner, mens funktion 5.25.13 ændres til ”Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub)”, som
alene omfatter integrerede institutioner, hvor der som minimum er enten en fritidshjemsdel eller en klubdel.
Funktion 5.25.12
Funktion 5.25.12. Vuggestuer nedlægges. Funktionen for vuggestuer anvendes kun i
meget begrænset omfang. Udgifter og indtægter vedr. vuggestuer registreres fremover på funktion 5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart), jf.
nedenfor. Det vil sige, at rene vuggestuer og børnehaver skal flyttes ned på 5.25.14,
som fremover hedder daginstitutioner. Det vil sige, at aldersintegrerede institutioner
for børn indtil skolestart skal forblive på 5.25.14.
Funktion 5.25.13
Funktion 5.25.13 Børnehaver ændres til ”Integrerede institutioner (institutioner som
omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub)”.
Det betyder, at de integrerede institutioner, der skal registreres på 5.25.13 er institutioner, hvor der minimum er et klubtilbud eller fritidsdel, mens dagtilbud, som er målrettet børn i alderen 0 år til skolestart registreres på 5.25.14.
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende institutioner, som har optaget børn og unge efter mindst to af regelsættene: Dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart, dagtilbudslovens afsnit III: Fritidshjem til børn i skolealderen, eller dagtilbudslovens afsnit IV: Klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud til
større børn og unge.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter for institutioner, der primært
har optaget børn i alderen indtil skolestart, og herudover kun i en begrænset periode
har optaget børn i fritidshjem, f.eks. optager børn og unge i fritidshjem i morgenåbning, eller som eksempelvis kun i en kort periode i forsommeren/sommeren har optaget børn efter reglerne om fritidshjem. Udgifter og indtægter vedr. børnehaver registreres fremover på funktion 5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart), jf. også nedefor.
På funktion 5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub)oprettes en ny gruppering 093 til registrering af forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klubtilbud. På gruppering 092
registreres forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitutioner.
Funktion 5.25.14
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Funktion 5.25.14 Aldersintegreret institution ændres til ”Daginstitutioner (Institutioner
kun for børn indtil skolestart)”. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende børn optaget i daginstitutioner, dvs. institutioner etableret efter dagtilbudslovens
afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart. Skolestart forstås her som det tidspunkt,
hvor barnet overgår til skoleregi og dermed begynder i enten fritidshjem eller SFO
forud for undervisningsstart eller påbegynder hjemmeundervisning eller skolegang, jf.
§ 10 i bekendtgørelse om dagtilbud (bekendtgørelse nr.441 af 6. maj 2014).
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter for institutioner, som kun har
optaget børn i dele af aldersgruppen indtil skolestart, f.eks. børn i alderen 0-2 år (vuggestuer) eller børn i alderen 3 år – skolestart (børnehaver).
Udgifter og indtægter vedr. integrerede institutioner, som omfatter fritidshjem og klub
registreres på funktion 5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter
mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub), jf. også ovenfor.
Friplads til et barn, der er optaget i sprogstimuleringstilbud
Der oprettes en ny gruppering til registrering af friplads til et barn, der er optaget i
sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5.
På funktionerne 5.25.11, 5.25.13 og 5.25.14 registreres fripladstilskuddet på gruppering 004. På funktion 5.25.19 registreres fripladstilskuddet til et barn optaget i privatinstitution på gruppering 006, fripladstilskuddet til et barn optaget i privat dagpleje på
gruppering 011, og fripladstilskuddet til et barn optaget i puljeordning på gruppering
012.
Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2015.
Ad 6 Øvrige ændringer på funktionerne på hovedfunktion 5.25
Funktion 5.25.10
Det præciseres, at udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der
omfatter forskellige typer af tilbud (dvs. mere end et af følgende: Dagpleje, daginstitution, fritidshjem eller klub) registreres på funktion 5.25.10.
Døgnophold
Det præciseres, at de autoriserede driftsgrupperinger til kommunens udgifter til dækning af kommunens udgifter til i tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et
døgnophold efter § 55 lov om social service, vedrører kommunens dækning af forældrebetalingen.
Funktion 5.25.19
På funktion 5.25.19 oprettes en gruppering 008 til registrering af forældrebetaling inkl.
tilskud i privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3.
Endvidere oprettes gruppering 009 på funktion 5.25.19 til registrering af forældrebetaling inkl. tilskud for børn optaget i dagtilbud etableret som puljeordning efter dagtilbudslovens § 101 og § 102. Forældrebetaling fra børn og unge der er optaget i puljeordninger efter dagtilbudslovens regler om fritidshjem og klubtilbud registreres ikke på
grupperingen.
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Gruppering 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i
puljeordninger ændres til gruppering 007.
Gruppering 007 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber
og i puljeordninger ændres til gruppering 010.
Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2015.
Ad 7 Præcisering af regler vedr. ældreboliger
I afsnit 4.5.3. under funktion 5.32.30 Ældreboliger foretages en præcisering af reglerne vedr. øvrige udgifter og indtægter.
Det præciseres, at kommunens indskud af grundkapital skal registreres på funktion
8.32.24, gruppering 001, således at det stemmer overens med konteringsreglerne til
funktion 8.32.24.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 8 Ændringer som følge af ny sygedagpengemodel (jobafklaringsforløb)
a) På baggrund af lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge,
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre
love, indføres der fra 1. juli 2014 et jobafklaringsforløb, som en del af den nye sygedagpengemodel. Den nye sygedagpengemodel medfører, at den sygemeldte,
der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet sikrer, at de personer, der ikke ville kunne få forlænget sygedagpenge, en tværfaglig og sammenhængende indsats, der på sigt skal bringe de sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.
I indledningen til funktion 5.58.82 er der tilføjet en tekst om jobafklaringsforløb, og
der oprettes følgende nye grupperinger på funktionen til registrering af jobafklaringsforløb:
012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv
013 Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct.
refusion
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f
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019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, § 31 b- 31 f (§ 31 e, stk. 2, nr. 2)
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb.
093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion.
094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion.
101 Jobafklaringsforløb, løntilskud med 50 pct. refusion
102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. §
103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik
På dranst 2 på funktion 5.58.82, gruppering 001 og 002 tilføjes, at der skal ske
fratræk med de nyoprettede grupperinger 093 og 094:
001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
b) Da personer i såvel jobafklaringsforløb som ressourceforløb er ressourceforløbsydelsesmodtagere er der lagt vægt på at undgå forveksling mellem grupperinger
på funktion 5.58.82. Derfor præciseres det, at gruppering 001-011 samt 091 og
092 omhandler ressourceforløbsydelse. Der er, som følge heraf ændret i overskriften på eksisterende grupperinger, der vedrører personer i ressourceforløb, så de
alle begynder med ”Ressourceforløb”:
001 Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv
002 Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse
005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse
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007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse
008 Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion,
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f
010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, nr. 2)
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. Refusion
092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet
a) På funktion 5.46.60 gruppering 010 samt 011 præciseres det, at kontoen også
omfatter udgifter til danskuddannelse under integrationsprogrammet, der har en
varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6. Ændringen påvirker ikke
kapitel 3.
b) På funktion 5.57.71 præciseres overskriften på to nu næsten enslydende grupperinger med 50 pct. refusion ved i gruppering 003 at tilføje, at disse udgifter vedrører sygedagpenge ”fra 5. til 8. uge”, mens gruppering 005 vedrører sygedagpenge
”ved delvis raskmelding m.v. eller tilbud”.
c) På funktion 5.57.71 præciseres det i indledningen til funktion 5.57.71, at gruppering 004 vedrører ”den kommunale medfinansiering” af dagpenge til forældre med
alvorligt syge børn.
d) På funktion 5.57.71 dranst 2 opdeles refusionen med 50 pct. i to grupperinger for
hhv. refusion omfattet af budgetgarantien og af øvrige overførsler.
e) På funktion 5.57.72 oprettes en ny gruppering 001 Midlertidig huslejehjælp efter
Aktivlovens § 81 b.
f)

På funktion 5.57.73 præciseres teksten i indledningen til funktionsområdet og på
flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til refusionsbekendtgørelsen. På gruppering 013, 016, 018, 020 og 096 præciseres
hjemmelhenvisningen. Endvidere ensrettes grupperingsnavne i kapitel 3 og 4.
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g) På funktion 5.57.75 præciseres teksten på flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til refusionsbekendtgørelsen. På gruppering 010, 014, 015, 093, 094 og 096 præciseres hjemmelhenvisningen.
h) På funktion 5.57.78 gruppering 008 præciseres, at der er tale om udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge i passive perioder. Præciseringen påvirker ikke
kapitel 3.
i)

På funktion 5.57.79 gruppering 003 og 007 præciseres hjemmelhenvisningen.
Derudover præciseres i betegnelsen af gruppering 007, at transportudgifterne
vedrører ledige, der har opbrugt deres dagpengeret.

j)

På funktion 5.58.80 er beskrivelsen af driftsudgifterne ved aktivering blevet opdateret som følge af, at udgifter og refusion heraf ikke sker på 5.58.80, men på
5.68.90. Derudover præciseres hjemmelhenvisningen på grupperingerne 002, 011
og 012 til § 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 003 og 013 præciseres hjemmelhenvisningen til § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På
gruppering 012 fremgår ikke længere ”og kapitel 11”, idet udgifter til revalideringsydelse vedrørende virksomhedspraktik uændret registreres på gruppering 011.

k) På funktion 5.58.81 gruppering 012 præciseres det, at mentorudgifter for personer
i fleksjob m.v. også registreres på 017 på funktion 5.68.98. På gruppering 098
fjernes henvisning til en gruppering 003, idet den ikke længere vedrører driftsudgifter ved aktivering, men alene udgifter til befordringsgodtgørelse. På gruppering
105 ændres teksten, så tilbagebetalinger også vedrører gruppering 008 (ikke
007). På gruppering 109 fjernes henvisning til gruppering 011, der ikke længere er
autoriseret. På dranst 2 tilføjes hvilke indtægter fra indtægtsgrupperingerne under
dranst 1, der skal medtages på henholdsvis gruppering 005 og gruppering 007
l)

På funktion 5.68.90 præciseres teksten på gruppering 002, idet der fejlagtigt
fremgik, at der kunne konteres udgifter vedrørende STU. På gruppering 003 og
004 præciseres teksten, således at ændringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen er medtaget. Endvidere tilføjes afsnit om udgifter til uddannelsesaktiviteter
som følge af § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (læse-, skrive- og regnekurser) og efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Desuden omtales gruppering 013 og 014 mht. ikke-refusionsberettigende udgifter. På gruppering 006
præciseres hjemmelhenvisningen til § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. På
gruppering 009 er henvisning til § 74 i efter lov om aktiv socialpolitik fjernet, da
den ikke længere er relevant. På gruppering 011 angives det, at grupperingen også anvendes til udgifter til læse-, skrive- og regnekurser efter § 32 a i lov om en
aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 er der tilføjet et afsnit om udgifter til
uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Præciseringen
påvirker ikke kapitel 3.

m) På funktion 5.68.91, dranst 2, gruppering 001 fjernes tekst om gruppering 015
(seks ugers selvvalgt uddannelse), der ikke længere er autoriseret. På gruppering
017 er Arbejdsmarkedsstyrelsen ændret til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På gruppering 019 er forsøgsperioden opdateret til 31. december 2014.
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n) På funktion 5.68.97 er konteringsreglerne konsekvensrettet, således at henvisningen til gruppering 012 på funktion 5.57.75 er korrekt. Ændringen påvirker ikke kapitel 3.
o) På funktion 5.68.98 er indledningen til funktionsområdet præciseret, idet mentorudgifter ikke kun registreres på gruppering 012 (og 019) men også på gruppering
017. Desuden er der tilføjet, at mentorudgifter vedr. jobafklaringsforløb registreres
på funktion 5.58.82. På gruppering 010 er forkortelsen LAB skrevet ud til lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. På gruppering 011 er der tilføjet tekst om § 34 b i
lov om aktiv socialpolitik, idet disse udgifter blev indført med kontanthjælpsreformen. På gruppering 012 præciseres hjemmelhenvisningen til § 121a i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. På samme gruppering præciseres teksten, så det
fremgår, at udgifter til mentor ligeledes omfatter revalidender og ansatte i fleksjob
samt unge 15-17 årige i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på 5.58.82. På gruppering 015 præciseres det, at udgifter til
mentor til unge 15-17-årige registreres på gruppering 012 eller 017. På gruppering
017 præciseres hjemmelhenvisningen til § 121a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På samme gruppering præciseres teksten, så udgifter til mentor ligeledes
omfatter revalidender og ansatte i fleksjob. Det er tilføjet, at der på kontoen ligeledes registreres mentorudgifter til unge under 18 år. Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på 5.58.82. På
gruppering 097 præciseres det, at udgifterne også registreres på gruppering 012.
På gruppering 003 på dranst 2 rettes henvisningen til regnskabsbekendtgørelsen.
På gruppering 008 på dranst 2 præciseres, at refusion vedr. mentorudgifter sker
indenfor et loft. Det tydeliggøres i konteringsreglerne, at der er autoriseret en
gruppering 020 vedrørende tilskud fra EU.
p) Betegnelsen i kapitel 4 på funktion 5.68.90, gruppering 004 rettes til ”Øvrige
driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende”. Ændringen påvirker ikke kapitel 3.
q) Opdelingen på funktion 5.38.58 og på 5.38.59 ændres, således grupperingsopdelingen følger 5.38.52:
Målgruppe for gruppering 001: Personer med særlige sociale problemer
Målgruppe for gruppering 002: Personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
Målgruppe for gruppering 003: Sindslidende
Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.
Ad 10 Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.68.95 til løn til personer ansat i
kommunen med løntilskud.
Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider
vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en ny gruppering
på funktion 5.57.79 til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkeds-
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ydelse med 50 pct. refusion. Det blev samtidig præciseret, at lønnen til personer ansat
med løntilskud i kommunen skal registreres der, hvor personen er ansat.
Det har efterfølgende vist sig, at registrering af lønnen, hvor den enkelte er ansat, er
uhensigtsmæssig i forhold til budgetlægningen i kommunerne. Derfor skal lønnen i
stedet for registreres på den eksisterende gruppering 001 under funktion 5.69.95.
Samtidig ændres betegnelsen af funktion 5.68.95 til ”Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud”.
Som konsekvens ændres teksten på funktion 5.57.79, således at der henvises til funktion 5.68.95 vedr. registrering af løndelen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 11 Sletning af refusionsgrupperinger på områder, der er overgået til Udbetaling Danmark
Med oprettelsen af Udbetaling Danmark ved lov nr. 324 af 11. april 2012, skete der en
ændring af ansvaret for udbetaling af en række ydelser og tilskud til borgerne. På den
baggrund blev den kommunale kontoplan tilrettet således, at der udelukkende registreres den kommunale medfinansiering af de pågældende ydelser. Det betyder, at
der i 2014 ikke længere skal anmeldes forskudsvis refusion af disse ydelser, hvorfor
refusionsgrupperingerne nedlægges. Hvis der i regnskab 2014 er behov for at hjemtage refusion, skal det ske ved berigtigelser.
Følgende refusionsgrupperinger på dranst 2 nedlægges:
Funktion 5.48.68 gruppering 004 og 005
Funktion 5.48.69, gruppering 004 og 005
Funktion 5.48.70, gruppering 002
Funktion 5.57.71, gruppering 004
Funktion 5.57.76, gruppering 002
Funktion 5.57.77, gruppering 002
Derudover slettes følgende grupperinger på hovedkonto 8 på funktion 8.51.52:
001-008 og 014, 015, 019 og 102.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 12 Præcisering vedr. kommunal medfinansiering af tjenestemandspension
Det følger af aftalen om kommunernes økonomi for 2014, at regeringen og KL enige
om, at kommunerne fremadrettet finansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt
ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Finansieringen
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vil ske på individuel basis, hvor der samtidig tages højde for eventuelle ledere i gruppen. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli
2013.
Der foretages en præcisering af ovennævnte aftale på funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 13 Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion 7.35.35
For at sikre parallelitet på funktionerne 7.35.35 og 9.35.35 oprettes en ny gruppering
007 på funktion 7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder:
007 Generel administration
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 14 Oprettelse af ny gruppering på funktion 7.62.86
I medfør af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 afsættes der et ekstraordinært
tilskud på 3.000 mio. kr. i 2015 til styrkelse af kommunernes likviditet. Der oprettes en
ny gruppering på funktion 7.62.86 Særlige tilskud:
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2015.
Ad 15 ATP af jobafklaringsforløb
På konto 8.51.52 er der tilføjet gruppering 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i
jobafklaringsforløb. For at undgå forveksling til gruppering 118, er der til ”ATP-bidrag
til ressourceforløbsydelse” tilføjet ”i ressourceforløb”.
På gruppering 100 er navnet tilrettet, så det nu fremgår, at grupperingen vedrører
ATP-bidrag til kontant- og uddannelseshjælp.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 16 Oprettelse af en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer
Der oprettes en ny funktion 9.55.72 til gæld vedrørende klimainvesteringer og ny
gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under 9.32.25 Langfristede udlån og tilgodehavender. De tilsvarende konti er oprettet på hovedkonto 8 med orienteringsskrivelse af 15. april 2013.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 17 Øvrige ændringer og præciseringer
Nedenstående punkter har alle virkning for regnskab 2014.
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a) På funktion 3.35.60 Museer er gruppering 200 Ledelse og Administration placeret
på dranst 2 i kapitel 3. Dette rettes til dranst 1. Der foretages ingen ændringer i kapitel 4.
b) På funktion 3.38.78 er det præciseret, at den autoriserede gruppering er en driftsgruppering.
c) Ordningen vedr. resultattilskud ved repatriering er ophørt pr. 1. juli 2012. På den
baggrund slettes gruppering 090 resultattilskud for repatriering på funktion 5.46.65.
d) På funktion 7.62.86 slettes grupperinger, som ikke længere anvendes. Følgende
grupperinger slettes: 006, 007, 009 og 011.
e) Der er på finansloven for 2014 afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet.
Kommunerne skal bl.a. i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse dokumentere, at midlerne anvendes til nærmere anførte formål på ældreområdet. Der
er tale om et øremærket tilskud. Det kan på den baggrund oplyses, at tilskuddet
skal konteres på hovedkonto 5 ligesom udgifterne, der finansieres af tilskuddet.
Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”.”

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Kapitel 3
3.0
3.3
3.3
3.5.1
3.5.1
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.6

Side

Punkt

1
1
3
1-3
3
2
2
1-2
1
2-3
3-4
1
1 og 4
5
1
3
3-4
2
3
4
1

4
1
17a)
5
6
9q)
17c)
11
9b) + 9d)
9f)
9g)
9e)
11
9i)
9j)
9k)
8
9m)
10
9o)
3

3.7

1

13

3.7

3

14

3.7

3

17d)

3.8

3

11

12

3.8
3.9
Kapitel 4
4.0
4.3
4.3
4.3
4.5.1
4.5.1
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.5
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.6
4.6
4.7
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9

3
1 og 3

15
16

4
1 og 3
6
15
1 og 3-4
1 og 3-7
2
7
2-3
6
1
3
3
4
6-11
14, og 16-18,
20
23
24-25
1-4
8 og 11-13
13-22
1-6
3
9-11
11-12
13
13-17
5 og 7
11
4
9
10
12-13
13
5 og12

4
2
1
17b)
5
6
7
9q)
9a)
17c)
9b) + 9c)
9d)
11
9e)
9f)
9g)
4
9h)
9i)
9j)
9k)
8a) og 8b)
9l)
9p)
9m)
10
9n)
9o)
3
12
13
17d)
14
11
15
16

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80 eller Nicolai Pallisborg, npa@oim.dk, tlf. 72
28 25 81
Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth /
Nicolai Pallisborg
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Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Sagsnr.
2014-17608

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:

Doknr.
181741

Kapitel 3 og 4

Dato
9. december
2014

Hovedkonto 0-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Præcisering af gruppering 003 på funktionerne 5.25.11-16
Ny gruppering 015 på funktion 5.28.21 vedr. servicelovens § 11
Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 0 til hovedkonto 5
Præcisering vedr. tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp efter §
97a i lov om aktiv socialpolitik
Mulighed for forholdsmæssig fordeling vedr. særligt dyre enkeltsager på funktion 5.22.07
Uddannelseshjælpsmodtagere i forrevalideringsforløb på funktion 5.57.75
Præcisering af kontering af udgifter efter LAS § 12, stk. 2 og 3
Præcisering af kontering af ældremilliarden

Hovedkonto 7
9. Gruppering 002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld på funktion 7.68.94
nedlægges

10. Øvrige ændringer og præciseringer

Ad 1 Præcisering af gruppering 003 på funktionerne 5.25.11-16
Det præciseres på funktionerne 5.25.11-16, at den udgift, der skal konteres på gruppering 003, er kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagtilbud mv.
for børn, der er anbragt i døgntilbud jf. servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7, og som kommunen har overtaget forsørgelsespligten for.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 2 Ny gruppering 015 på funktion 5.28.21 vedr. servicelovens § 11
I forbindelse med ændring af lov om social service, jf. lov nr. 576 af 10. juni 2014, som
trådte i kraft 1. oktober 2014, oprettes en særskilt driftsgruppering 015 på funktion
5.28.21 til kontering af alle udgifter i forbindelse med de i § 11 beskrevne indsatser,
herunder forebyggende konsulentbistand, familierettede indsatser, netværks- eller
samtalegrupper samt rådgivning om familieplanlægning mv.
Lovændringen indebærer bl.a., at nogle bestemmelser, der hidtil har været en del af §
52 a, nu bliver en del af § 11. Derfor foretages endvidere ændringer af gruppering
011, hvor disse udgifter var registreret tidligere.
Ændringen af servicelovens § 11 betyder endvidere, at der ikke længere skal registreres udgifter efter § 11 på funktion 5.35.40. Der foretages derfor konsekvensrettelser
på funktion 5.35.40.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Paragrafændringen for de omfattede ydelser fra oktober 2014 ændrer ikke på konteringen heraf i 2014, dvs. udgifter til de omfattede ydelser fastholdes i regnskab 2014,
som var der ikke sket en ændring af paragrafnummereringen.
Ad 3 Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 0 til hovedkonto 5
I orienteringsskrivelse af 4. juli 2014 blev indfasningsstøtten flyttet fra hovedkonto 5 til
hovedkonto 0. I forhold til kommunernes opgørelse af servicerammen har denne flytning midlertidig ikke vist sig at være hensigtsmæssig.
Indfasningsstøtten flyttes derfor tilbage til funktion 5.57.77 Boligsikring, hvor der oprettes en ny driftsgruppering 004 Indfasningsstøtte, jf. § 15 i byfornyelsesloven.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2014.
Ad 4 Præcisering vedr. tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp efter
§ 97a i lov om aktiv socialpolitik
Det præciseres, at tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp efter § 97a i lov
om aktiv socialpolitik skal konteres på gruppering 097 under funktion 5.57.73 og gruppering 093 eller 097 under funktion 5.57.75.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014
Ad 5 Mulighed for forholdsmæssig fordeling vedr. særligt dyre enkeltsager på
funktion 5.22.07
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På funktion 5.22.07 ændres konteringsreglerne, så refusionen vedrørende særligt
dyre enkelsager kan fordeles forholdsmæssigt på de relevante grupperinger.
Det skal understreges, at det er en mulighed, men ikke et krav at fordele refusionen
vedrørende særligt dyre enkeltsager på de relevante grupperinger på funktion 5.22.07.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 6 Uddannelseshjælpsmodtagere i forrevalideringsforløb på funktion 5.57.75
Som konsekvens af kontanthjælpsreformen fortages en tilføjelse af uddannelseshjælp
under forrevalidering på funktion 5.57.75, gruppering 014 og 015.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 7 Præcisering af kontering af udgifter efter LAS § 12, stk.2 og 3
Det præciseres, at udgifter til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt
uddannelsesstøtte 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 efter lov om aktiv socialpolitik § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3, skal konteres på funktion 5.57.73, gruppering 004 Uddannelseshjælp med 30 % refusion i
passive perioder. Udgifter efter § 12, stk. 2, 3. pkt. til personer, der modtager kontanthjælp efter integrationsloven konteres på funktion 5.46.61, gruppering 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 8 Præcisering af kontering af ældremilliarden
I orienteringsskrivelse af 4. juli 2014 blev der orienteret om, at der på finansloven for
2014 er afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Det blev endvidere oplyst,
at tilskuddet skal konteres på hovedkonto 5 ligesom udgifterne, der finansieres af tilskuddet. Det skal yderligere præciseres, at det også er muligt at registrere tilskuddet
på andre hovedkonti, såfremt kommunen har udgifter uden for hovedkonto 5, der finansieres af tilskuddet.
Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 9 Gruppering 002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld på funktion 7.68.94
nedlægges
Gruppering 002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld under funktion 7.68.94 nedlægges. Tilskuddet, der gives som følge af begrænsning af grundskyldpromillen på
produktionsjord, er med virkning fra 2013 blevet lagt over i bloktilskuddet.
Ændringen har virkning for regnskab 2014.
Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer
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Alle ændringer under ”Øvrige ændringer og præciseringer” har virkning for regnskab
2014.
a) På funktion 1.35.40 Fælles formål tilføjes anlægsgrupperingerne 091 og 092 i
kapitel 3. De fremgår af kapitel 4.
b) I orienteringsskrivelse af 22. december 2010, blev der slettet en del grupperinger
på funktion 5.68.98. Ved en fejl blev det ikke nævnt at gruppering 092 er blandt de
slettede grupperinger. Grupperingen skal slettes, og indtægterne skal i stedet registreres på funktion 5.68.90.
Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”.
c) På funktion 5.58.81, gruppering 105 slettes henvisningen til gruppering 008.
d) På funktion 5.48.67 slettes gruppering 002 på dranst 2, idet ydelsen er overgået til
Udbetaling Danmark. Der foretages udelukkende rettelse i kapitel 3.
e) Der foretages en ensretning af oversigterne over aktiver og passiver i kapitlerne
2.2 og 7.2 således, at hovedfunktion 9.38 begge steder henregnes til aktiver. Derudover tilføjes funktion 8.75.95 under dranst 5 Balaceforskydninger.
f)

Der er foretaget en opdatering af navne på ministerier i hele kontoplanen.

g) Alle henvisninger til dagtilbudsområdet er rettet, så de er i overensstemmelse med
orienteringsskrivelsen af 4. juli 2014.
h) På funktion 6.42.41 ændres ”kommunalbestyrelsesrådsmedlemmer” til ”kommunalbestyrelsesmedlemmer” i konteringsvejledningen i kapitel 4.
i)

Henvisningen til Finansministeriets økonomisk-administrative vejledning i afsnit
2.2 er ikke længere aktuelt, og henvisningen slettes derfor.

j)

Henvisninger til love og bekendtgørelser i afsnit 2.6 samt afsnit 9.1 er opdateret.

k) På funktionerne 8.38.37 og 8.48.49 slettes forældede henvisninger til postgirobetalinger.
l)

I kapitel 7.7 rettes oversigten således, at de gældende frister fremgår tydeligt.
Fristerne er ikke ændret.

m) På funktion 5.58.82 Ressourceforløb er henvisningen under dranst 2, gruppering
002 rettet til: ”002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus gruppering 092 og
094”. Ændringen er kun foretaget i kapitel 3
n) På funktion 5.57.79 ændres henvisning til registrering af lønnen til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen til funktion 5.68.95.
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o) Ved en fejl har gruppering 016 på funktion 0.25.11 Beboelse ikke været omtalt i
kapitel 3. Dette er nu rettet. Der ændres ikke i kapitel 4.
p) På funktion 5.38.59 opdateres hjemmelshenvisning samt titel på bekendtgørelse
om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Kapitel 1
1.0
Kapitel 2
2.0
2.2
2.2
2.3
2.4
2.6
2.6
Kapitel 3
3.0
3.0
3.1
3.5.1
3.5.2
3.5.6
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.7
Kapitel 4
4.0
4.5.0
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.4
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8

Side

Punkt

1

f)

1 og 3
1
2
2
1
1, 3 og 6
3 og 6

g)
e)
i)
g)
g)
j)
f)

1
1
1
1-2
1
1
2
3
4
4
4

o)
3
a)
1
2
d)
7
6
3
m)
9

4
1
1
5
3 og 5
7
5, 7 og 8
1
7
7
25
11 og 18
17
20-22
12

3
f)
5
1
2
f)
f)
2
p)
7
n)
4
6
3
c)

5

Afsnit
4.5.9
4.6
4.7
4.8
4.8
4.9
Kapitel 5
5.0
5.2
Kapitel 6
6.2
6.2
Kapitel 7
7.2
7.4
7.6
7.7
Kapitel 9
9 indhold
9.1

Side
17
2
12
7
8 og 11
9

Punkt
f)
h)
9
f)
k)
f)

1
6, 9 og 10

f)
f)

1
1

f)
g)

5
1
3
1

e)
f)
f)
l)

1
8

j)
j)

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80, eller Nicolai Pallisborg, npa@oim.dk, tlf. 72
28 25 81.
Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth /
Nicolai Pallisborg
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Til alle kommuner

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Sagsnr.
2014-21163
Doknr.
200094
Dato
14. januar 2015

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Ændring af bekendtgørelsen
I.

I henhold til § 40, stk. 4, i den kommunale styrelseslov kan økonomi- og indenrigsministeren fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter
og udgifter i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf. Bemyndigelsesbestemmelsen er forankret ved § 18 i lov nr. 547 af 18. juni 2012
om en budgetlov.
Med 27. omgang rettelser til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
blev der indsat en ny § 3, stk. 4, hvoraf det fremgår, at i årsbudgettet og de
flerårige budgetoverslag skal indtægterne være større end eller lig med driftsudgifterne, som de fremgår af hovedkonto 0 og 2-7 i budget- og regnskabssystemet. Der indsættes en ny § 12, hvoraf det fremgår, at økonomi- og indenrigsministeren i særlige tilfælde kan meddele dispensation fra bestemmelsen i
§ 3, stk. 4.

II.

Nuværende kapitel 7 ændres til kapitel 8 og § 12 ændres til § 13. Det nuværende § 12, stk. 1, deles op i to stykker, og det nuværende stk. 2 slettes, da
overgangsbestemmelsen er fuldt indfaset med virkning for regnskab 2014.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6
1. Justering af konteringsregler vedr. klimainvestering som følge af udtalelse fra
SKAT (vedrører også hovedkonto 7, 8 og 9)
2. Ny gruppering på funktion 2.32.31 til driftsudgifter vedr. bus- og rutebilstationer mv.
3. Ændring af registrering af udgifter til befordring af elever i folkeskolen
4. Orientering om pulje til pædagogisk personale i dagtilbud
5. Orientering om pulje til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

6. Orientering om placering af udgifter til løntilskud for personer på midlertidig
arbejdsmarkedsydelse
7. Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen
8. Præciseringer vedrørende integrationsområdet
9. Ændringer på baggrund af sygedagpengereformen
10. Øvrige ændringer på beskæftigelsesområdet
11. Oprettelse af nye grupperinger til vederlag til plejefamilier
Kapitel 7
12. Præcisering af konteringsregler vedr. supplementsperioden
13. Øvrige ændringer
Ad 1 Justering af konteringsregler vedr. klimainvestering som følge af udtalelse
fra SKAT
I pkt. 7 i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 blev der orienteret om konteringsreglerne vedr. klimainvesteringer, jf. lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb. Loven
giver spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for på visse betingelser at medfinansiere projekter, som gennemføres af kommuner eller private aktører, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet
klimatilpasning.
For kommunalt ejede arealer/anlæg er det den enkelte kommune, som foretager klimainvesteringerne og umiddelbart finansierer disse. I henhold til lånebekendtgørelsen
er der adgang til at lånefinansiere spildevandsforsyningsselskabets andel af investeringen. Da spildevandsforsyningsselskabet skal betale sin andel af omkostningerne til
et klimaprojekt, skal spildevandsforsyningsselskabet ved kommunal lånefinansiering
betale driftsbidrag til kommunen svarende til renter og afdrag på det optagne lån.
SKAT har den 10. november 2014 i en vejledende udtalelse anført overfor Økonomiog Indenrigsministeriet, at kommunen skal være momsregistreret for den ydelse, der
leveres til spildevandsselskabet og opkræve moms af vederlaget (driftsbidraget) fra
spildevandsselskabet.
Kommunen er ikke momspligtig for kommunens andel af klimainvesteringerne. Det
betyder, at fradragsretten for moms af fællesomkostningerne skal opgøres efter et
skøn, jf. momslovens § 38, stk. 2. Momsen af de udgifter, som direkte vedrører leverancen til spildevandsselskabet, vil kommunen, som udgangspunkt have fuldt momsfradrag for, jf. momslovens § 37, stk. 1.
På baggrund af udtalelsen fra SKAT justeres konteringsreglerne, og det viste konteringseksempel i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 ændres således:
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En kommune foretager en investering på 50 mio. kr. til omprofilering og belægning af
veje med henblik på at anvende vejen til transport eller opbevaring af regnvand.
Spildevandselskabernes finansieringsandel antages at være 40 mio. kr., som kommunen i dette tilfælde forudsættes at lånefinansiere.


Hovedkonto 0-8:

Konto for klimainvesteringer (ny
funktion 1.35.46)

Konto for vejbelægninger m.v.
(funktion 2.28.12)

Renter af gæld
vedr. klimainvesteringer (gruppering
003 på funktion
7.55.68-7.55.76)

40 2)

10 2)

2 3)

54)
24)

25)

Bankkonto (funktion
8.22.05)
40 1)
7 4)

50 2)
7 3)

Renter af udlæg
vedr. klimainvesteringer (ny funktion
7.35.36)
2 5)

Gæld vedr. klimainvesteringer (funktion 8.55.72)
5 3)

40 1)

Hovedkonto 9:

Bankkonto (funktion
9.22.05)

Udlæg vedr. klimainvesteringer (ny
funktion 9.35.36)

10

Gæld vedr. klimainvesteringer (funktion 9.55.72)

35

35

Balancekonto (funktion 9.75.99)
10

Noter:
1) Kommunen optager lån vedr. klimainvesteringer svarende til spildevandselskabernes andel af investeringen. Finansieringen af investeringerne sker i første omgang ved byggelån på funktion 8.50.50. Efter
afslutningen af investeringen konverteres til et langfristet lån, der konteres på 8.55.72. Af hensyn til overskueligheden i eksemplet er funktion 8.50.50 ikke vist.
2) Investering på 50 mio. kr. gennemføres. Den del af investeringen, der vedrører spildevandsselskaberne, er momsregistreret virksomhed. Af hensyn til overskueligheden i eksemplet er afregning af moms i
forhold til både SKAT og Økonomi- og Indenrigsministeriets momsrefusionsordning ikke vist.
3) Kommunen betaler renter og afdrag på lån.
4) Spildevandselskaberne betaler driftsbidrag, der svarer til kommunens udgift til renter og afdrag. Drifts-
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bidraget er momspligtigt. 
5) Renter af kommunens mellemværende med spildevandselskaberne, der svarer til spildevandselskaberne rentebetaling, bogføres med modpost på "Renter af udlæg vedr. klimainvesteringerne" svarende til
reglerne for bogføring af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne

Det fremgår af konteringseksemplet, at kommunens gæld vedr. klimainvesteringer
svarer til udlægget (tilgodehavende på spildevandsforsyningsselskaberne).
I forhold til de gældende konteringsregler foretages der følgende ændringer:
Det findes at være hensigtsmæssigt at lade klimainvesteringerne for så vidt angår
spildevandselskabernes andel følge de gældende regler for forsyningsvirksomheder,
da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregistret virksomhed, ligesom det gælder
for forsyningsvirksomhederne.
Spildevandsselskabers andel af klimainvesteringerne flyttes derfor til en ny funktion
1.35.46 Klimainvesteringer, hvor selve investeringsudgiften og spildevandsselskabernes driftsbidrag bogføres. Kommunens udlæg vedr. klimainvesteringerne registreres
på en ny funktion 9.35.36 og følger som udgangspunkt de generelle regler for udlæg
vedr. forsyningsvirksomheder. Det indebærer bl.a., at renterne af kommunens mellemværende med spildevandselskabernes andel af klimainvesteringerne i forbindelse
med regnskabsafslutningen skal registreres på funktion 1.35.46 og med modpost på
en ny funktion 7.35.36 Renter af udlæg vedr. klimainvesteringer.
De eksisterende grupperinger 006 Udlån til klimainvesteringer under funktion
8.32.25/9.32.25 nedlægges og erstattes af funktion 9.35.36.
Ændringen har virkning for regnskab 2015.
For projekter, der er startet i 2014, og rækker ind i 2015, vil det dog være muligt at
anvende den anførte kontoskitse på hele projektet.
Ad 2 Ny gruppering på funktion 2.32.31 til udgifter vedr. bus- og rutebilstationer
mv.
På funktion 2.32.31 Busdrift oprettes der en ny gruppering 002 Bus- og rutebilstationer. På denne gruppering vil det være muligt at kontere udgifter til drift og vedligehold
af kommunens bus- og rutebilstationer.
Den nye gruppering vil give ret til momsrefusion via momsrefusionsordningen fra
2015.
Det bemærkes, at retten til momsrefusion alene gælder den nye gruppering. Øvrige
registreringer på funktion 2.32.31 Busdrift vil ikke give ret til momsrefusion.
Ændringen har virkning for regnskab 2015.
Ad 3 Ændring af registrering af udgifter til befordring af elever i folkeskolen
På funktion 3.22.06 foretages en ændring af reglerne vedrørende registrering af udgifter til befordring af elever i specialundervisning. Udgifter til befordring af elever i forbindelse med henvisning til specialundervisning på folkeskoler skal fremover, uanset
skolens beliggenhed registreres på funktion 3.22.06. Det er udelukkende befordring til
regionale specialundervisningstilbud og kommunale specialskoler, herunder til dagbehandlingshjem, som ikke skal registreres på funktionen.
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Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 4 Orientering om pulje til pædagogisk personale i dagtilbud
Der er med Aftale om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne udmøntes i 2015 og 2016 gennem en ansøgningspulje. Kommunerne skal i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse
dokumentere, at midlerne anvendes til formålet. Der er tale om et øremærket tilskud.
Det kan på den baggrund oplyses, at tilskuddet skal konteres på dagtilbudsområdet
på hovedkonto 5, ligesom udgifterne, der finansieres af tilskuddet.
Fra 2017 ydes tilskuddet til mere pædagogisk personale i dagtilbud som et generelt
løft af bloktilskuddet og dermed til alle landets kommuner.
Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”.
Ad 5 Orientering om pulje til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere
Der er med Aftale om finansloven for 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i
2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel. Midlerne udmøntes i 2015 og 2016 gennem en ansøgningspulje. Kommunerne skal i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse
dokumentere, at midlerne anvendes til formålet. Der er tale om et øremærket tilskud.
Det kan på den baggrund oplyses, at tilskud og udgifterne, der finansieres af tilskuddet, skal konteres på samme funktion.
Fra 2017 ydes tilskuddet til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere som et generelt løft af bloktilskuddet og dermed til alle landets kommuner.
Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”.
Ad 6 Orientering om placering af udgifter til løntilskud for personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse
For klart at kunne adskille udgifter, der er finansieret af hhv. budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, flyttes udgifterne på funktion 5.57.79, dranst 1, gruppering 005 og
dranst 2, gruppering 005 til to nyoprettede grupperinger på funktion 5.68.91:
Dranst 1
107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50
pct. refusion
Dranst 2
005 Refusion af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
med 50 pct. refusion
Ændringen skal ses i lyset af, at løntilskud til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse finansieres af beskæftigelsestilskuddet, men konteres på funktion
5.57.79, der omhandler udgifter finansieret af budgetgarantien.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.
Ad 7 Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen
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Som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 jf. lov nr.
1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og
målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) og lov nr. 1482 af 23. december
2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. gennemføres en række ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats.
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
På funktion 5.57.73 nedlægges gruppering 002 som følge af afskaffelse af strafrefusionen, når tilbud ikke er afgivet rettidigt.
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
På funktion 5.57.78 præciseres det, at gruppering 003 indeholder afløbsudgifter.
003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats foretages
følgende ændringer:
Med beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskudspladser. Derfor slettes henvisningen til dette i den indledende tekst på funktionen.
På gruppering 001 præciseres det, at grupperingen omfatter udgifter til læse-, skriveog regnekurser samt realkompetencevurdering efter § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Pr. 1. januar 2015 er udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1,
nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere ikke refusionsberettigende. Som følge heraf oprettes en ny gruppering 016 til registrering af ikkerefusionsberettigede udgifter.
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for
dagpengemodtagere
Den eksisterende gruppering 002 anvendes herefter dels til registrering af refusionsberettigende driftsudgifter, som først registreres i regnskab 2015 eller senere til tilbud i
øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som foregik senest i 2014,
og dels til registrering af øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere.
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere
I sammenhæng hermed præciseres det, at gruppering 013 og 014 vedrører kontantog uddannelseshjælpsmodtagere.
Endvidere ændres seks ugers selvvalgt uddannelse med Beskæftigelsesreformen til
seks ugers jobrettet uddannelse. Dette konsekvensrettes på gruppering 009, 010 og
090.
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
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Med beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskudspladser. Derfor slettes henvisningen til dette i den indledende tekst på funktionen.
På funktion 5.68.91 foretages præciseringer af konteringsreglerne for voksenlærlingeordningen gruppering 013 og 014. Præciseringerne er en følge af ændringer i målgrupperne.
Refusionssatsen af udgifterne til jobrotation ændres med beskæftigelsesreformen fra
100 pct. til 60 pct. Som følge heraf flyttes udgifterne til jobrotation fra funktion 5.68.91
til 5.68.98, så udgifterne registreres på en funktion, hvor også de øvrige udgifter er
budgetgaranterede.
På funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ændres gruppering
016 og 017, således at der her registreres afløbsudgifter for jobrotation med 100 pct.
refusion.
Samtidig oprettes to nye grupperinger, 102 og 103 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, til registrering af jobrotation med 60 pct. refusion.
102 Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3,
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper
med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
På funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger oprettes endvidere under dranst 2 en
gruppering 010 til registrering af refusionen
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)
Med beskæftigelsesreformen, jf. lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering
og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., overgår ansvaret for initiativer i
forbindelse med virksomhedslukninger fra det regionale beskæftigelsesråd til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund foretages en ændring af
gruppering 019.
5.68.95 Løn til forsikrede ledige, og personer under den særlige uddannelsesordning,
og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud
Som følge af beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskudspladser. På baggrund heraf ændres titlen på funktionen, henvisningen til ordningen slettes i den indledende tekst og gruppering 020 slettes.
5.68.98 Beskæftigelsesordninger
Som følge af beskæftigelsesreformen oprettes dels en regional uddannelsespulje til
korte erhvervsrettede uddannelsesforløb for dagpengemodtagere dels en pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere.
Der oprettes to nye grupperinger, 100 og 101 til registrering af udgifter til uddannelsespuljerne på funktion 5.68.98.
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100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. refusion, jf. § 33 a
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
6.45.51 Sekretariat og forvaltning
Med lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. nedlægges de lokale beskæftigelsesråd. som følge heraf slettes konteringsreglerne om tilskud fra puljen til de lokale beskæftigelsesråd på funktion
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.
Ad 8 Præciseringer vedrørende integrationsområdet
På baggrund af tekstanmærkning nr. 150 under § 17 på finansloven for 2015 foretages en række præciseringer på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.:
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge
integrationslovens § 24 d
Det præciseres, at der alene konteres udgifter til ordinær danskuddannelse for personer, der fortsat er omfattet af et introduktionsforløb. Hvis en person fortsætter i danskuddannelse efter introduktionsforløbets udløb (efter den tre-årige introduktionsperiode)
skal udgifter til ordinær danskuddannelse konteres på gruppering 013.
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl.
Det præciseres, at grupperingen også omfatter udgifter til ordinær danskuddannelse
for personer, som efter udløbet af introduktionsforløbet (efter den 3-årige introduktionsperiode) fortsætter i danskuddannelse.
103 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl.
Det præciseres, at grupperingen også omfatter udgifter til arbejdsmarkedsrettet
danskundervisning for grænsependlere. Introdansk er erstattet af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, hvorfor teksten er rettet i forhold til dette.
Præciseringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 9 Ændringer på baggrund af sygedagpengereformen
Som følge af sygedagpengereformen kan der alene hjemtages refusion af driftsudgifterne, hvis borgeren er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven.
På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats præciseres dette i konteringsreglerne på grupperingerne 007 og 008.
Præciseringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.
Ad 10 Øvrige ændringer på beskæftigelsesområdet
På funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige slettes følgende grupperinger:
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 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag
 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag
 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag
Ændringerne skal ses i lyset af, at de pågældende ordninger er ophørt.
Som følge af lov nr. 1602 af 22. december 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner blev den kommunale
medfinansiering på 25 pct. af dagpenge i aktive perioder og på 50 pct. i passive perioder således ændret til 30/50 pct. i aktive perioder og 70 pct. i passive perioder med
virkning fra 1. januar 2011. Uddannelsesydelsen blev tilsvarende afskaffet med virkning fra 5. marts 2012, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
De tre grupperinger har hidtil været anvendt til registrering af afløbsudgifter.
På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats foretages
følgende ændringer:
På gruppering 003 tilføjes selvforsørgende i kapitel 4. Det er allerede medtaget i kapitel 3.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.
Ad 11 Oprettelse af nye grupperinger til vederlag til plejefamilier
Der oprettes tre nye grupperinger på funktion 5.28.20 til kontering af vederlag til plejefamilier:
010 Plejefamilier – vederlag
011 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser – vederlag
012 Kommunale plejefamilier – vederlag
Det præciseres, at de nye grupperinger skal anvendes til kontering af vederlag, uanset
om kommunen selv organiserer plejeforholdet, eller om det er plejeforening eller fond,
der står for udbetalingen. Det vil ikke være muligt at bogføre vederlag til plejefamilier
på gruppering 001, 002 eller 008.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.
Ad 12 Præcisering af konteringsregler vedr. supplementsperioden
Der er foretaget en opdatering af konteringsreglerne vedr. supplementsperioden i
afsnit 7.0, således at de er i overensstemmelse med de ændrede konteringsregler
vedr. supplementsperioden, der trådte i kraft i forbindelse med regnskab 2013, jf. pkt.
6 i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 og konteringsreglerne til funktion 8.28.17
Mellemregninger med foregående og følgende år.
Ad 13 Øvrige ændringer
Punkterne 13a) – 13f) har alle virkning for regnskab 2014, mens punkt 13g) – 13h) har
virkning for regnskab 2015
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a) Der er foretaget en opdatering på hovedkonto 5 af henvisninger til serviceloven.
b) På funktion 5.32.32, gruppering 011, præciseres det, at betaling af private leverandører af personlig og praktisk hjælp skal registreres på denne gruppering. Betaling til friplejeboligleverandører registreres dog fortsat på grupperingerne 012-014.
c) I forlængelse af EU-domstolens dom i sag C-44/11 har SKAT meldt ud, at visse gebyrer i forbindelse med kapitalforvaltning nu er pålagt moms. Det præciseres, at disse gebyrer skal konteres på funktion 6.45.51 med anvendelse af
art 4.9.
d) På funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
præciseres det, at efterregulering vedrørende afholdte udgifter, der ligger over
regionernes indtægtslofter, konteres med art 7.6 Betalinger fra staten.
e) Det præcises, at konteringsreglerne for fælles kommunale redningsberedskaber følger de regler, der allerede er beskrevet i budget og regnskabssystemets kapitel 2.6 side 6
f)

Henvisningen til funktion 4.28.10 Centralvaskerier slettes i afsnit 2.6, side 6.
Funktionen eksisterer ikke mere.

g) Positivlisten til momsrefusionsordningen er ændret, så den afspejler ændringer i momsrefusionsbekendtgørelsen gældende for 2015.
h) Kapitel 2.6 og 9.1 er ændret, så de afspejler ændringer i momsrefusionsbekendtgørelsen gældende for 2015.
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
Kapitel 0
0
Kapitel 2
2.6
2.6
2.6
2.6
Kapitel 3
3.1
3.2
3.5.2
3.5.2
3.5.3
3.5.5
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.9

Side

Punkt

3

I + II

4
6
8
9-10

h)2
13f)
13h)
13g)

1
1
1
2
1
1
2
5
4-5
1-4

1
2
11
13a)
13a)
8
7
6
10
7
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Afsnit
3.5.9
3.7
3.9
Kapitel 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5.2
4.5.2
4.5.3
4.5.3
4.5.5
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.6
4.6
4.7
4.7
4.8
4.9
Kapitel 7
7.0
Kapitel 9
9. indhold
9.1

Side
2
1
1-2

Punkt
6
1
1

1, 3-6
4-5
4
1
1
3
2-4
4
3 og 5
25-26
7
23-24
1-2, 5, 7, 9-14 og 1820
3
5
1
4
4
2
4
6
5-7

1
2
3
13d)
13a)
11
13a)
13b)
8
6
7
10
7
10
9
10
7
13c)
13c)
1
1
1

5

12

1
1-7

h)
13h)

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80, eller Nicolai Pallisborg, npa@oim.dk, tlf. 72
28 25 81.
Med venlig hilsen
Susanne Wad Leth /
Nicolai Pallisborg
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Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Skrivelsen erstatter tidligere fremsendte skrivelse af d.d. med
dokumentnr. 226411.
Kapitel 2
1. Henvisning til EU-anlægstilskud slettes
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Flytning af registreringen af særlige dagtilbud
Oprettelse af ny funktion 5.28.22 Plejefamilier
Ændring af funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
Ændringer på funktion 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning
og befordring
Afløb af særlige løntilskudsordninger for personer over 55 år
Jobpræmie for enlige forsørgere mv.
Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv.
Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten
Kontantydelsesordning
Ændringer på integrationsområdet
Konteringen af udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti
Funktion 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning nedlægges
Befordring af skolebørn samles på funktion 3.22.06
Præcisering vedr. specialundervisning
Øvrige ændringer og præciseringer på hovedkonto 0-6

Hovedkonto 7-9
17. Funktion 9.35.36 Klimainvesteringer, som blev oprettet med den seneste orienteringsskrivelse flyttes til funktion 9.35.29

Kapitel 7
18. Afgrænsning af balanceposten ”Omsætningsaktiver – tilgodehavender”
Ad 1 Henvisning til EU-anlægstilskud slettes
Henvisning til EU-anlægstilskud afsnit 2.6 slettes, som følge af at der ikke længere
skal tilbagebetales 17,5 pct. ved modtagelse af EU- anlægstilskud, jf. § 5, stk. 2, i
bekendtgørelse nr. 1508 af 16. december 2014 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 2 Flytning af registreringen af særlige dagtilbud
Udgifterne til særlige dagtilbud flyttes fra funktion 5.25.17 til en ny funktion 5.28.25.
Baggrunden for flytningen er, at udgifterne til særlige dagtilbud vedrører børn med
særlige behov og derfor naturligt hører til på hovedfunktion 5.28 Tilbud til børn og
unge med særlige behov.
Herudover forenkles kontoplanen, således at der kun er én gruppering til henholdsvis
fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, søskendetilskud og forældrebetaling, hvor udgifter og indtægter vedrørende særlige dag- og klubtilskud registreres
samlet, i stedet for som hidtil adskilt på dag- og klubtilskud.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2016.
Ad 3 Oprettelse af ny funktion 5.28.22 Plejefamilier
Plejefamilier er udskilt fra funktion 5.28.20 til en ny funktion 5.28.22. På funktionen
konteres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og
netværksplejefamilier samt objektiv finansiering af socialtilsyn. Som følge heraf er de
relevante grupperinger slettet fra funktion 5.28.20.
Gruppering 011 vederlag til netværksplejefamilie på funktion 5.28.20 slettes, og flyttes
ikke til den nye funktion 5.28.22.
Øvrige konteringsregler er videreført uændret på den nye funktion.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2016.
Ad 4 Ændring af funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
Som konsekvens af den ny funktion 5.28.22 Plejefamilier er der oprettet en ny gruppering 020 Refusion vedr. funktion 5.28.22 på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. Herudover er funktionshenvisningen på gruppering 001 rettet som
konsekvens af flytningen af særlige dagtilbud fra funktion 5.25.17 til 5.28.25.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2016.
Ad 5 Ændringer på funktion 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
På funktion 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring foretages der en række ændringer:
Dranst 1:
004 Høreapparater til personer
Grupperingen nedlægges, da regionerne fra 2013 har overtaget opgaven med bevilling af tilskud til høreapparater fra kommunerne.
008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder
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Grupperingen nedlægges og udgifterne konteres i stedet på de øvrige relevante
grupperinger, herunder gruppering 007 Andre hjælpemidler og 009 Forbrugsgoder.
012 Hjælpemiddeldepoter
Der er oprettet en ny gruppering 012 Hjælpemiddeldepoter til registrering af udgifter vedrørende etablering og drift af hjælpemiddelcentraler samt indkøb af hjælpemidler. Samtidig nedlægges gruppering 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter på funktion 5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, hvor
udgifterne hidtil har været registreret.
091 Tilbagebetaling af støtte til køb af bil
Grupperingen nedlægges, og indtægterne registreres i stedet på gruppering 001
Støtte til køb af bil.
093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning
Grupperingen nedlægges, og indtægterne registreres i stedet på gruppering 010
Hjælp til boligindretning.

Dranst 2:
004 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion
Grupperingen nedlægges, da den er forældet.
Gruppering 002 til refusion af udgifter til udlændinge med 100 pct. refusion samt
003 berigtigelser tilføjes kapitel 4, hvor de har manglet.
Derudover præciseres det, at udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem skal registreres på funktion 5.32.35 på gruppering 007.
Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2016.
Ad 6 Afløb af særlige løntilskudsordninger for personer over 55 år
Afløb af særlige løntilskudsordninger for personer over 55 år nedlægges. Der er tale
om gruppering 102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter §
67 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.58.81 og gruppering 104
Afløb af løntilskud på 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67 a-67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, på funktion 5.68.91.
Begge grupperinger er ophævet med virkning fra 1. januar 2013, og grupperinger har
alene været anvendt til afløb fra de to ordninger.
Som følge heraf konsekvensrettes gruppering 005 på funktion 5.58.81 (dranst 2) samt
gruppering 006 på funktion 5.68.91 (dranst 2).
Den særlige løntilskudsordning for udlændinge over 55 år efter § 24b i integrationsloven er ligeledes ophørt. Som følge heraf ændres konteringsreglerne på gruppering
003 på funktion 5.46.60.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 7 Jobpræmie for enlige forsørgere mv.
Jobpræmieordningen for enlige forsørgere mv. var en toårig forsøgsordning, der ophørte ved udgangen af 2012. Som følge heraf nedlægges gruppering 090 på funktion
5.68.98. På dranst 2 konsekvensrettes konteringsreglerne på gruppering 009.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
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Ad 8 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv.
Jobpræmieordningen til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. var en
toårig forsøgsordning, der ophørte d. 31. maj 2014. Der kan dog forsat komme afløbsudgifter. Ophør af ordningen tilføjes i konteringsreglerne på funktion 5.68.98, gruppering 091 og 095, ligesom betegnelsen af gruppering 091 og 095 ændres som følge af
ordningens ophør.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 9 Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten
Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten er ophørt ved
udgangen af 2014. Der kan dog fortsat forekomme afløbsudgifter på ordningen, hvorfor ophør af ordningen tilføjes i konteringsreglerne til funktion 5.57.79 og på grupperingerne vedrørende uddannelsesordningen.
På funktion 5.57.79 ændres overskrifter på de relevante grupperinger som følge den
særlige uddannelsesordnings ophør.
Dranst 1:
001 Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion.
002 Afløb af særlige uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik
med 50 pct. refusion.
003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt
deres dagpengeret med 50 pct. refusion.
004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct.
refusion.
007 Afløb af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50
pct. refusion

Dranst 2:
001 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med
30 pct. refusion, gruppering 001 minus gruppering 091.
002 Refusion af afløbsudgifter til særlige uddannelsesydelse under uddannelse og
til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 002 og 004 minus gruppering 092.
003 Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige,
der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, gruppering 003 og 007.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 10 Kontantydelsesordning
Som følge af lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse er der etableret en ny
kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, særlige uddannelsesydelse og midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og som i øvrigt opfylder kravene for
ordningen. På baggrund heraf er kontantydelse tilføjet på funktion på 5.57.79 og i
funktionsoverskriften.
Ved etableringen af kontantydelsesordningen er følgende grupperinger oprettet på
funktion 5.57.79:
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Dranst 1:
008 Kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering
med 30 pct. refusion
Her registreres udgifter til kontantydelse 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.
009 Kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion
Her registreres udgifter til kontantydelse under deltagelse i vejledning og opkvalificering i form af ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50
pct. statsrefusion, jf. § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om kontantydelse og § 75 z i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
010 Løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion
Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter
med 50 pct.
011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse
Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt personer med ret til
kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen
skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusion af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering.
012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse
Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 75 æ, stk. 3,
og § 75 å i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes
udgifter med 50 pct.
093 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 30 pct. refusion
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse til personer, der har
opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 30 pct. refusion.
094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse til personer, der har
opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 50 pct. refusion.
Dranst 2:
007 Refusion af udgifter til kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, gruppering 008 minus gruppering 093.
008 Refusion af udgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50
pct. refusion, gruppering 009 og 010 minus 094.
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på kontantydelse
med 50 pct. refusion, gruppering 012.
Derudover er det på funktion 5.68.95 tilføjet, at lønudgifterne til personer med ret til
kontantydelse, som er ansat med løntilskud i en kommune, skal registreres her. Det
skal registreres på samme måde, som når forsikrede ledige samt personer på den
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særlige uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse ansættes med løntilskud i en kommune.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 11 Ændringer på integrationsområdet
På baggrund af tekstanmærkning nr. 150 under § 17 på finansloven for 2015 lægges
udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl. ind under rådighedsbeløbet for introduktionsforløb. Derfor
foretages der ændring på funktion 5.46.60 under dranst 2, hvor grupperingerne ændres til følgende:
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 og 018-019
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 12 Konteringen af udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti
For klart at kunne adskille udgifter, der er finansieret af hhv. budgetgaranti og beskæftigelsestilskud blev der med virkning fra regnskab 2014 lavet en ændring af udgifterne
til løntilskud til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. orienteringsskrivelse af 14. januar 2015, pkt. 6.
Af orienteringsskrivelsen fremgik det endvidere, at udgifter til jobrotation med 60 pct.
refusion med virkning fra regnskab 2015 konteres på to nyoprettede grupperinger på
funktion 5.68.98.
Med henblik på at opnå en endnu klarere adskillelse mellem budgetgaranterede udgifter og udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet laves følgende ændringer:
1. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct.
refusion. Udgifterne som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal
fremadrettet konteres på funktion 5.68.98:
Dranst 1:
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 98 c –
98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion,jf. §§
98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
På funktion 5.68.91 slettes gruppering 013 og 014.
Dranst 2:
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)
På funktion 5.68.91 konsekvensrettes gruppering 001.
2. Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger. Udgifterne, som
tidligere har været konteret på funktion 5.68.91, skal fremadrettet konteres på
funktion 5.68.98:
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Dranst 1 :
004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer
På funktion 5.68.91 slettes gruppering 019.
Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2016.
Ad 13 Funktion 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning nedlægges
Funktion 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning nedlægges. Udgifter og indtægter
vedrøgende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 skal fremover registres på funktion 3.22.01 Folkeskoler, eller funktion 3.22.08 Kommunale specialskoler
og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens
§ 20, stk. 2 og stk. 5.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2016.
Ad 14 Befordring af skolebørn samles på funktion 3.22.06
Udgifter til befordring af elever, jf. folkeskolelovens § 26 stk. 1- 4, samles fremover på
funktion 3.22.06.
Der oprettes i den forbindelse tre nye grupperinger på funktionen:
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler
Her registreres udgifter til befordring af elever i almindelige folkeskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2.
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud
Her registreres udgifter til befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud,
jf. folkeskolelovens § 26, stk. 3.
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler
Her registreres udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2, og elever på dagbehandlingshjem, jf. folkeskolelovens § 26,
stk. 4.


Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2016.


Ad 15 Præcisering vedr. specialundervisning
Overskriften på funktion 3.22.08 ændres til ”Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2
og stk. 5”. Endvidere præciseres det, at det kun er undervisningsudgiften i forbindelse
med dagbehandlingstilbuddet, de skal konteres på funktion 3.22.08. Øvrige udgifter
skal placeres på hovedkonto 5.
På funktion 3.22.01, Folkeskoler, og 3.22.08, Kommunale specialskoler og interne
skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk.
2 og stk. 5, ajourføres teksten vedr. timetal til specialundervisning, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Det præciseres at udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig
folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af
undervisningstiden, registreres under 3.22.01 Folkeskoler, mens udgifter til specialundervisning i regionale tilbud konteres under funktion 3.22.07 og udgifter og indtægter
til specialundervisning, der finder sted i kommunale specialskoler, herunder interne
skoler på opholdssteder, konteres under funktion 3.22.08.

7

Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2016.
Ad 16 Øvrige ændringer og præciseringer
Ændringerne 16a til 16c træder i kraft med virkning for budget 2016, mens ændringerne 16d til 16l træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
a. På funktion 3.22.01 slettes gruppering 092 deltagerbetaling, da der ikke er
behov for særskilt at følge disse indtægter.
b.

Det præciseres, at udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration mv. i forbindelse med etablering og gennemførelse af EGU-forløb konteres under funktion 3.22.14, Ungdommens Uddannelsesvejledning.

c.

På funktion 5.28.21 oprettes en særskilt gruppering til registrering af vederlag
til plejefamilier i forbindelse med aflastning:
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger

d. Konteringsreglerne vedrørende hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge på gruppering 004 og 005 på funktion 5.57.74 er blevet
præciseret, således at det mere klart fremgår, at gruppering 004 omfatter udgifter til kontanthjælp mv. og gruppering 005 revalidering mv.
e. I konteringsreglerne på gruppering 100 og 101 på funktion 5.68.98 er beskrivelsen af artskonteringen blevet slettet. Konteringen af udgifter og indtægter
på de to grupperinger skal ske efter de generelle regler om artskontering, som
fremgår af kapitel 2. Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på de to
puljer, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Da det vedrører puljer, hvor kommunerne får udbetalt tilskud direkte
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i henhold til tilsagn om tilskud, er ordet ”refusion” ændret til ”tilskud”.
f.

På gruppering 010 på funktion 5.68.90 er det præciseret, at selv om grupperingen fra 2015 vedrører driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse, så skal grupperingen også anvendes til afløbsudgifter til driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

g. På gruppering 013 på funktion 5.58.82 er det præciseret, at delvist raskmeldte
på jobafklaringsforløb skal registreres på denne gruppering, jf. § 103 b, stk. 4,
i lov om aktiv sociale politik.
h. Det præciseres, at opkrævning fra Udbetaling Danmark på tabsafskrivninger,
under henvisning til Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4, skal konteres på
funktion 5.57.72 Sociale formål.
Der vil være tale om sager, hvor kommunen kan gøres ansvarlig for fejludbetalingen – og derfor opkræves det samlede tab.
Kapitel 4 i budget- og regnskabssystemet opdateres.
i.

Nummeret på funktion 0.35.40 er layoutmæssigt placeret korrekt i kapitel 3.

j.

Hovedfunktion 5.58 omdøbes til Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.
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k.

På funktion 5.57.75 gruppering 010 slettes ordet uddannelseshjælp

l.

Mindre fejl er rettet.

Ad 17 Funktion 9.35.36 Klimainvesteringer, som blev oprettet med den seneste
orienteringsskrivelse flyttes til funktion 9.35.29
Funktion 9.35.36 Klimainvesteringer, som blev oprettet med den seneste orienteringsskrivelse flyttes til 9.35.29. Hovedkonto 7 og 8 konsekvensrettes i den forbindelse.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 18 Afgrænsning balanceposten ”Omsætningsaktiver – tilgodehavender”
For så vidt angår balanceposten ”Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita
m.v.” var der en fejl i den ændring, som blev lavet med pkt. 10e) i orienteringsskrivelsen af 9. december 2014. Den korrekte afgrænsning af balanceposten er som hidtil
9.38.36-9.48.49. Funktionerne 9.38.36-37 skal derfor ikke anføres som værende en
del af balanceposten ”Omsætningsaktiver – tilgodehavender”.
Beskrivelsen af balancen i afsnit 7.2 ændres i overensstemmelse med ovenstående.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
Kapitel 2
2.6
Kapitel 3
3.0
3.3
3.3
3.3
3.3
3.5.1
3.5.1
3.5.2
3.5.2
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.5
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.8
3.5.8
3.5.9
3.5.9
3.5.9

Side

Punkt
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1

2
1
1
1
1
1
2
1
1-2
2
2
1
1
1
3
5-6
1
1
3
1
2
4

16i
13
14
16a
15
4
2
16c
3
2
5
5
6
11
16d
9 og 10
16j
16l
6
16l
6
7
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Afsnit
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.7
3.8
3.9
Kapitel 4
4.1
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.3
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.5
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.7
4.8
4.9
Kapitel 7
7.2

Side
4
4
2-4
1
2
2

Punkt
8
16e
12
17
17
17

3-6
1, 3 og 6
2
4-6
10
1-2 og 5-6
1
1+3
6
5
1-3 og 7-8
10
5
8-10
1
1
5
3
12
16
25-27
1
11 og 13
18
6
12-13
14
18 og 21
18-19
19-20
9-12, 15-16 og 20
3-4
7
6-7

17
13
16a
14
16b
15
4
2
2
16c
3
2
16l
5
5
6
11
16h
16d
16k
9 og 10
16j
6
16g
16f
6
10
7
8
16e
12
17
17
17

5
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Økonomi- og Indenrigsministeriet har herudover sammenholdt bekendtgørelsen inkl.
bekendtgørelsens bilag (som ligger på Retsinformation) med Budget- og regnskabssystemet for kommuner, som findes på Budget- og regnskabssystemernes hjemme-
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side (http://budregn.oim.dk/budget-og-regnskabssystem-for-kommuner.aspx). Der
blev fundet en del uoverensstemmelser – primært i layout og tegnsætninger. Det er
der med 35. omgang nu rettet op på, så bekendtgørelsen inkl. bilag er sammenligneligt med Budget- og regnskabssystemet for kommuner.
For de medarbejdere i kommunerne, som vælger at have deres orienteringsskrivelser
og omgange i papirform, kan det anbefales, at medarbejderne printer hele 35. omgang, så man er sikker på at have det nyeste.
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80, eller Nicolai Pallisborg, npa@oim.dk, tlf. 72
28 25 81.
Med venlig hilsen
Nicolai Pallisborg
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Alle kommuner

Sagsnr.
2015 - 2426
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260793
Dato
28-08-2015

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre,
Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om
reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev
ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.
Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.
Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark
og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august
2015.
Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes
forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.
En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et
centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer
samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem
refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper
den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den
højeste refusionsprocent.
Refusionsomlægningen indebærer, at:
x Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes
over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52
og 20 pct. fra efter uge 52.
x Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for
en referenceperiode på 3 år.

x

x

Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i
den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension
eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på
de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion
skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under
forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social
pension
Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:
Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har
virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.
Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge
53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser
følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.
For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016
skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes
refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og
medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med
den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.
Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem
Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det
kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:
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x

For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der
kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne
i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.

x

Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for
hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80
pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.

x

For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye
grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis
20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.

x

Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af
en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige
konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på
de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng
med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil
der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.

x

Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser
opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger
vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt.
Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.

x

Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende
nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.
Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
På funktion 5.46.61 oprettes en ny gruppering på dranst 1 til kontering af udgifter til
kontanthjælp til udlændinge efter 1. januar 2016, mens den gamle gruppering ændres
til afløb:
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
Dranst 1
x 001 Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
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x

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

Desuden oprettes der fire nye grupperinger på dranst 2 til kontering af refusionen,
mens den gamle gruppering ændres til afløb:
Dranst 2
x 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion
x 006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion
x 007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion
x 008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion
x 009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion
Kontant- og uddannelseshjælp
På funktion 5.57.73 oprettes seks nye grupperinger på dranst 1 til registrering af de
forskellige typer af forsørgelsesudgifter, herunder løntilskud omfattet af det nye refusionssystem. Derudover oprettes der fire refusionsgrupperinger på dranst 2 for hver af
de forskellige driftsgrupperinger til ydelser:
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
Dranst 1
x 007 Kontanthjælp
x 008 Uddannelseshjælp
x 009 Særlig støtte
x 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
x 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering
x 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
Dranst 2
x 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion
x 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion
x 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion
x 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion
x 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
x 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
x 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
x 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
x 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion
x 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion
x 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion
x 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion
x 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
med 80 pct. refusion
x 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
med 40 pct. refusion
x 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
med 30 pct. refusion
x 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
med 20 pct. refusion
x 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct.
refusion
x 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct.
refusion
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x
x
x
x
x
x

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

Desuden omdøbes en række grupperinger på de nuværende funktioner vedrørende
kontant- og uddannelseshjælp, dvs. funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
og 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, primært til afløbsgrupperinger. I den forbindelse omdøbes funktion 5.57.75 til Afløb og tilbagebetalinger
mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Som en konsekvens
heraf flyttes gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob fra funktion
5.57.75 til funktion 5.68.98 gruppering 005. Konteringsreglerne for refusionsgrupperingerne på dranst 2 på de to funktioner er samtidig konsekvensrettet.
Som følge af ændringer vedrørende løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er konteringsreglerne på funktion 5.68.98 gruppering 009 endvidere konsekvensrettet.
Det bemærkes, at gruppering 019 på funktion 5.57.73 fremover kun vil omfatte udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, mens udgifter til kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
registreres på den nye gruppering 012 på funktion 5.57.73. Det bemærkes samtidig at
engangshjælp efter § 25 a i LAS til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til
social pension fremover ikke skal registreres på gruppering 019 sammen med kontanthjælpen til denne persongruppe efter § 27 i LAS. Engangshjælpen til denne persongruppe skal fremover i stedet registreres på den nye gruppering 007 på funktion
5.57.73. Dette skyldes at engangshjælpen er omfattet af refusionsomlægningen, mens
hjælpen efter § 27 i LAS ikke er omfattet af refusionsomlægningen. Det bemærkes
endvidere, at engangshjælp efter § 25 a i øvrigt fortsat konteres sammen med den
ydelse, engangshjælpen udbetales forud for.
Det bemærkes endvidere, at den nuværende gruppering 097 Tilbagebetaling af hjælp
med 30 pct. refusion på funktion 5.57.73 fremover kun omfatter tilbagebetaling af dels
hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 dels af hjælp efter §§ 27 og 29 i LAS,
som ikke er omfattet af det nye refusionssystem.
Der sker ændringer på følgende grupperinger på de to funktioner:
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
Dranst 1
x 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.
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x

x
x

x

x

x

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)
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 kontanthjælp 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 vedr. perioden før 1. januar 2016 til unge under 30 år
med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7,8 og 9, § 25, stk. 4 og § 25 a i lov om
aktiv socialpolitik)
097 Tilbagebetaling af hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 og af hjælp
efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion.

Dranst 2
x 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp
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
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
Dranst 1
x 001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive
aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
x 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
x 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
x 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion
(§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
x 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter
kapitel 10 med 30 pct. refusion
x 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51).
x 014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden
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)
x 015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion
x 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion
x 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion
Dranst 2
x 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010,
014 minus gruppering 097
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Dertil kommer som nævnt, at følgende gruppering slettes på 5.57.75:
Dranst 1
x 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob
Grupperingen flyttes til funktion 5.68.98:
5.68.98 Beskæftigelsesordninger
Dranst 1
x 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob

Sygedagpenge
Der oprettes to nye grupperinger 013 og 014 på funktion 5.57.71 Sygedagpenge til
registrering af udgifterne til sygedagpenge fra 28. december 2015 og til løntilskud
vedrørende sygedagpengemodtagere fra 1. januar 2016. Desuden oprettes under
dranst 2 nye refusionsgrupperinger for henholdsvis sygedagpenge og løntilskud vedrørende sygedagpengemodtagere.
En række af de nuværende grupperinger på funktion 5.57.71 ændres desuden til afløbsgrupperinger.
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.71:
5.57.71 Sygedagpenge
Dranst 1
x 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om
sygedagpenge
x 003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i
lov om sygedagpenge
x 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct.
refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge
x 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct.
refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge
x 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
x 013 Sygedagpenge
x 014 Løntilskud vedrørende sygedagpenge
Dranst 2
x 002 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005
minus 090)
x 005 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og
012)
x 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)
x 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion
x 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion
x 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion
x 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion
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x
x
x
x

014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion
015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion
016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion
017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion

Dertil kommer, at de to nuværende grupperinger på funktion 8.51.52, hvor der efter de
gældende regler konteres udgifter til sygedagpenge med 100 pct. statslig refusion
ændres til afløbsgrupperinger. Det samme gælder for den gruppering, hvor den statslige refusion registreres.
8.51.52 Anden gæld
Dranst 5
x
x
x

012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser

Dagpenge til forsikrede ledige
Der oprettes fire nye grupperinger til kommunal medfinansiering af henholdsvis dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse på funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige. Hovedparten af de nuværende grupperinger ændres til afløbsgrupperinger.
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.78:
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Dranst 1
x 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunal medfinansiering
x 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct.
kommunal medfinansiering
x 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70
pct. kommunal medfinansiering
x 010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering
x 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i
passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering
x 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering
x 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering
x 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering
x 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering
x 016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering
x 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering
x 018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering
x 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering
Kontantydelse
Der oprettes to nye grupperinger på funktion 5.57.79 Særlig uddannelsesordning,
midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning til registrering af
udgifterne til kontantydelse og løntilskud vedrørende modtagere af kontantydelse fra
1. januar 2016. Derudover skal der oprettes fire nye refusionsgrupperinger for henholdsvis kontantydelse og løntilskud vedrørende modtagere af kontantydelse. Endelig
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skal en del af de nuværende grupperinger vedrørende kontantydelse ændres til afløbsgrupperinger.
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.79:
5.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning
og kontantydelsesordning
Dranst 1
x 008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og
under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion
x 009 Afløb af kontantydelse i aktive periode med 50 pct. refusion
x 010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion
x 013 Kontantydelse
x 014 Løntilskud vedr. kontantydelse
x 093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30
pct. refusion
Dranst 2
x 007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i
passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion,
grp. 008 minus grp. 093
x 008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud
med 50 pct. refusion, grp. 009 og 010 minus grp. 094
x 010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion
x 011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion
x 012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion
x 013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion
x 014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion
x 015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion
x 016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion
x 017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion

Revalidering
Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.58.80 Revalidering til registrering af
udgifterne til revalideringsydelse, løntilskud vedrørende revalidender, merudgifter til
bolig under revalidering og forrevalidering samt tilskud til selvstændig virksomhed fra
1. januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de
fire ydelsestyper. Endelig skal en del af de nuværende grupperinger vedrørende revalidering ændres til afløbsgrupperinger.
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.58.80:
5.58.80 Revalidering
Dranst 1
x 001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a)
x 002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct.
refusion (§ 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik)
x 006 Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om aktiv
socialpolitik § 65)
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x

x

x
x
x
x
x
x

008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud
med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4
og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)
011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §
52, stk. 3)
014 Revalideringsydelse
015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering
016 Tilskud til selvstændig virksomhed
017 Løntilskud vedr. revalidender
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med
30 pct. refusion

Dranst 2
x 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093
x 004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct.
refusion på gruppering 008, 011 minus 092
x 009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094
x 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion
x 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion
x 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion
x 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion
x 014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 80
pct. refusion
x 015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 40
pct. refusion
x 016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30
pct. refusion
x 017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20
pct. refusion
x 018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion
x 019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion
x 020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion
x 021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion
x 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion
x 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion
x 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion
x 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion

Fleksjob og ledighedsydelse
I forbindelse med refusionsomlægningen udskilles ledighedsydelse fra den nuværende funktion 5.58.81, og der oprettes en ny funktion 5.58.83 Ledighedsydelse.
Samtidig foretages en sanering og sammenlægning af nogle af de nuværende grupperinger vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Dette skal ses i sammenhæng med,
at refusionsomlægningen i udgangspunkt kun vedrører nytilkendelse af fleksjob og
ledighedsydelse fra 1. juli 2014, og de nuværende grupperinger på de to områder
derfor skal opretholdelse i en længere periode.
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Fleksjob
Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob
og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om løntilskud vedrørende personer med handicap,
fleksløntilskud til personer i fleksjob efter det nye refusionssystem, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter det nye refusionssystem og fleksbidrag fra staten fra 4.
januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de tre
ydelsestyper.
På funktionen slettes som nævnt alle grupperinger vedrørende ledighedsydelse. Derudover samles de nuværende fem grupperinger 013-017 vedrørende løntilskud til
personer i fleksjob og selvstændigt erhvervsdrivende efter den gamle fleksjobordning
fra før 1. januar 2013 på én gruppering 013.
Desuden lukkes gruppering 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget
løntilskud, gruppering 097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob
med 100 pct. refusion og gruppering 100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud
med 100 pct. refusion, som ikke er refusionsberettigede, da disse grupperinger ikke
længere er aktuelle.
Endelig er der enkelte grupperinger på funktionen som ændrer indhold, herunder til
afløbskonti.
Funktion 5.58.81 kommer dermed fremover til at omfatte følgende grupperinger:
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
Dranst 1
x 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf.
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§
63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
x 009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
§ 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og §
64, stk. 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
x 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
§ 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
x 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion
x 093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
x 094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (§
111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
x 095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 ydet med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
x 096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perioden
før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion
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x

x
x
x
x
x
x

x

x

098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og personer
i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6 og handicappede personer, jf. § 111 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats)
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats)
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion
114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 pct.
refusion
115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling
Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3
118 Fleksbidrag fra staten

Dranst 2
x 003 Berigtigelser
x 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus
grp. 94, 95, 96 og 98)
x 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og
114)
x 009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion
x 010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion
x 011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion
x 012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion
x 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion
x 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion
x 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion
x 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion
x 017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion
x 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion
x 019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion
x 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion
Ledighedsydelse
Der oprettes en ny funktion 5.58.83 Ledighedsydelse. På denne funktion registreres
for det første udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret før 1. juli 2014 efter de
nuværende refusionsregler. I den forbindelse bliver fire af de nuværende grupperinger
til registrering af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion i passive perioder
samlet på én gruppering. (ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse, i visitationsperioden, mellem fleksjob, under sygdom og barsel).
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For det andet udgifter i forbindelse med modtagere af ledighedsydelse, som ikke er
omfattet af refusionsomlægningen af forsørgelsesydelserne.
For det tredje udgifter til ledighedsydelse efter det nye refusionssystem, herunder fire
grupperinger på dranst 2 til registrering af refusionen på de fire trin.
På denne baggrund kommer den nye funktion til at omfatte følgende grupperinger på
dranst 1 og 2:
5.58.83 Ledighedsydelse
Dranst 1
x 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3
x 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
x 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
x 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik)
x 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter §
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
x 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion
efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
x 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk.
1, i lov om aktiv socialpolitik
x 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk.
1 i lov om aktiv socialpolitik
x 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt
med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)
x 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct.
refusion (§§ 74 e og 74 f)
x 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt
med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)
x 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse
x 094 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikkerefusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)
x 095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt
med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik
Dranst 2
x 001 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og
008, minus grp. 91 og 93)
x 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1
og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)
x 003 Berigtigelser
x 004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (grp. 092)
x 005 Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 pct. refusion (grp. 90)
x 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion
x 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion
x 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion
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x

009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb til registrering af udgifterne til ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, løntilskud under ressourceforløb og løntilskud under jobafklaringsforløb fra 1. januar 2016. Derudover oprettes der
fire nye refusionsgrupperinger for hver af de fire ydelsestyper. Endelig ændres en del
af de nuværende grupperinger vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb til
afløbsgrupperinger.
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.58.82:
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Dranst 1
x 001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar
2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv
x 002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv
x 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion,
x 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1.
januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv
x 013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion,
aktiv
x 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før
1. januar 2016 med 30 pct. refusion
x 093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden
før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion
x 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion
x 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik
x 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
x 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
x 105 Løntilskud under ressourceforløb
x 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb
Dranst 2
x 001 Refusion af, afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093
x 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020)
og af afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og
094
x 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion
x 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion
x 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion
x 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion
x 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct.
refusion
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009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct.
refusion
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct.
refusion
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct.
refusion
012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion
013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion
014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion
016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion
017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion
018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

Løntilskud til forsikrede ledige
Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige til registrering af udgifterne til løntilskud vedrørende forsikrede ledige
under hhv. private og offentlige arbejdsgivere, løntilskud vedrørende forsikrede personer med handicap og løntilskud vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1.
januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de fire
ydelsestyper. Endelig ændres en del af de nuværende grupperinger vedrørende løntilskud til forsikrede ledige mv. til afløbsgrupperinger.
Som følge af ændringerne vedrørende løntilskud til forsikrede ledige er konteringsreglerne på funktion 5.68.95 konsekvensrettet.
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.68.91:
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Dranst 1
x 102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
x 103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
x 105 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handicap,
jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
x 106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale
arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
x 107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
med 50 pct. refusion
x 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere
x 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere
x 110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap
x 111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Dranst 2
x 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014
x 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og
105-106) fra 2011
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007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private
arbejdsgivere
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private
arbejdsgivere
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private
arbejdsgivere
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private
arbejdsgivere
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige
arbejdsgivere
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige
arbejdsgivere
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige
arbejdsgivere
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige
arbejdsgivere
015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 80 pct.
refusion
016 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 40 pct.
refusion
017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 30 pct.
refusion
018 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 20 pct.
refusion
019 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 80 pct.
refusion
020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 pct.
refusion
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct.
refusion
022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct.
refusion

Førtidspension
Der oprettes en ny funktion 5.48.66. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 til registrering af udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension
d. 1. juli 2014 eller senere. Den nye funktion omfatter således alle kommunale udgifter
til førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen.
Derudover samles funktionerne 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, 5.48.69 Førtidspension
med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende før 1. januar
2003 og 5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt
efter regler gældende fra 1. januar 2003 på funktion 5.48.68, som ændrer navn til Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Funktionen vil således fremadrettet omfatte alle
kommunale udgifter til førtidspensionister, som ikke omfattes af refusionsomlægningen.
Det bemærkes, at eventuelle tilbagebetalinger vedrørende kommunal medfinansiering
af førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014 vil skulle registreres under funktion
5.48.68. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, såfremt tilbagebetalingen vedrører
førtidspension udbetalt til en borger i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015. Dette gælder uanset tilkendelsestidspunktet.
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Som følge af ændringerne vedrørende førtidspension ophæves funktion 5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende
før 1. januar 2003 samt funktion 5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003.
Ændringerne omfatter oprettelsen af følgende grupperinger på den nye funktion
5.48.66:
5.48.66 Førtidspension tilkendt efter d. 1. juli 2014
Dranst 1 Drift
x 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering
x 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering
x 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering
x 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering
Dertil kommer, at grupperingerne under dranst 1 for funktionerne 5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende før 1.
januar 2003 og 5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 overføres til funktion 5.48.68, som skifter navn til Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Dranst 1 Drift
x 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering
tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
x 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
x 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering
tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
x 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
x 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler
gældende fra 1. januar 2003
x 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler
gældende fra 1. januar 2003
Dranst 2 Statsrefusion
x 003 Berigtigelser
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til undertegnede på mail: npa@oim.dk eller tlf. 33 92 93 00.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Til samtlige kommuner

Sagsnr.
2015 - 5789
Doknr.
259123
Dato
01-09-2015

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6
1. Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af indførelsen af en integrationsydelse
Ad 1 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af indførelsen af en ny
integrationsydelse
Som følge af lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik,
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love
(Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og
kontanthjælp m.v.) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. september 2015 og ændringerne af budget- og regnskabssystemet er gældende fra regnskab 2015.
Lovforslaget betyder, at det er en betingelse for retten til uddannelseshjælp og kontanthjælp, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt mindst syv ud
af de seneste otte år. Personer, der ikke opfylder denne betingelse, vil i stedet kunne
modtage integrationsydelse. Integrationsydelsen vil være på niveau med uddannelseshjælp (som bygger på SU-systemets satser) og uden mulighed for aktivitetstillæg.
Indførelsen af den nye integrationsydelse betyder, at der oprettes nogle nye grupperinger til registrering af udgifter til integrationsydelse på funktion 5.46.61 Kontanthjælp
til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Samtidig omdøbes funktionen således af den også omfatter den nye integrationsydelse. Det bemærkes i den sammenhæng, at udgifter til integrationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, også skal registreres på funktion 5.46.61.
Den nye integrationsydelse bliver omfattet af det nye refusionssystem, der indføres
med virkning for 2016, jf. 36. orienteringsskrivelse vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”. Endvidere træder den nye integrationsydelse i kraft fra 1. september
2015 og skal derfor anvendes i regnskab 2015. Det betyder, at visse ændringer i kontoplanen vedr. funktion 5.46.61 træder i kraft med virkning for regnskab 2015 og andre
med virkning for budget 2016.

Som følge af den nye integrationsydelse kommer hovedfunktionen Tilbud til Udlændinge (46) til at omfatte andre personer end udlændinge. Derfor ændres den til Tilbud
til udlændinge m.fl.
Der indføres følgende nye grupperinger på funktion 5.46.61 under dranst 1 og 2 medvirkning for regnskab 2015:
Dranst 1:
006 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
efter integrationsloven med 50 pct. refusion
007 Integrationsydelse til andre i passive perioder med 30 pct. refusion
008 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 50 pct.
refusion
009 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct.
refusion
010 Integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til social pension
Dranst 2:
010 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp.006 og 008)
011 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009010)
På funktion 5.46.61 oprettes med virkning for budget 2016 to nye grupperinger 002 og
003 på dranst 1 til kontering af udgifter til integrationsydelse til hhv. udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og til andre personer fra 1. januar
2016, mens de gamle grupperinger 006-010 ændres til afløb. Desuden oprettes der
fire nye grupperinger for hver af de to nye grupperinger på dranst 2 til kontering af
refusionen, mens de gamle grupperinger 010-011 ændres til afløb.
Dranst 1:
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
003 Integrationsydelse til andre
006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
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 revalidering 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 førtidspensionister uden ret til social pension
Dranst 2:
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp.006
og 008)
011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007
og 009-010)
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion
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015
016
017
018
019

Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion
Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion
Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion
Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion
Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion

Samlet fremgår det, at integrationsydelse skal konteres på gruppering 006-010 i regnskab 2015 og herefter på gruppering 002-003 fra budget 2016. Afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen skal konteres på gruppering 006-010 fra
budget 2016. Endvidere skal grupperingerne 012-019 under dranst 2 først anvendes
med virkning for budget 2016.
Af praktiske hensyn er der i kontoplanen og konteringsreglerne i henholdsvis kapitel 3
og 4 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” for de grupperinger, der ændrer
betegnelse fra regnskab 2015 til budget 2016 (dranst 1, gruppering 006-010 og dranst
2, gruppering 010-011), alene vist kontoplanen gældende for budget 2016.
Funktion 5.46.61 og de underliggende grupperinger blev som ovenfor anført også
ændret med 36. orienteringsskrivelse som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, der træder i kraft med virkning fra 1. januar 2016. Det betyder, at det
kan være vanskeligt at overskue den gældende kontoplan for henholdsvis regnskab
2015 og budget 2016 i afsnit 3.5.5 samt 4.5.5 i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Derfor er der i bilag 1 vist hele funktion 5.46.61 gældende for regnskab 2015
og budget 2016.
Udover ændringerne på funktion 5.46.61 er der foretaget præciseringer af konteringsreglerne på funktionerne 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp, 5.57.75 Aktiverede
kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 5.58.80 Revalidering.
Følgende sider er ændret i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
3.5.5
4.5.5
4.5.7
4.5.8

Side
2
5-12
7, 9, 11, 19-20
1

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til undertegnede på mail: npa@oim.dk eller tlf. 33 92 93 00.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Bilag 1
Funktion 5.46.61 gældende for regnskab 2015
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse
1 Drift
004 Kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge
006 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
efter integrationsloven med 50 pct. refusion
007 Integrationsydelse til andre i passive perioder med 30 pct. refusion
008 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering
med 50 pct. refusion
009 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering
med 30 pct. refusion
010 Integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
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 udgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge
(grp. 005)
010 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp.
006 og 008)
011 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp.
007og 009-010)
Funktion 5.46.61 gældende for budget 2016
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse
1 Drift
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter
integrationsloven
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
efter integrationsloven
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 integrationsprogrammet 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 revalidering 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 førtidspensionister uden ret til fuld social pension
090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion

4

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 kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion
007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion
008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion
009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion
(grp. 006 og 008)
011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion
(grp. 007 og 009-010)
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 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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Til alle kommuner

Sagsnr.
2015 - 7037
Doknr.
301358
Dato
22-12-2015

Orientering om 38. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
Kapitel 2
1. Ændring vedrørende forsyningsvirksomheder, herunder klimainvesteringer
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6
2. Funktionerne 0.55.90-0.55.92 omdannes til grupperinger under ny funktion
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter
3. Justering af reglerne for registrering af udgifter til pædagoger i folkeskolen
4. Ny funktion 3.45.83 Fælles formål
5. Præcisering af registrering af fysioterapi på funktion 4.62.82 og 4.82.64
6. Præcisering af registrering af ydelser efter servicelovens § 83 a vedr. rehabilitering
7. Ny selvforsikringsmodel under funktion 6.52.74 Interne forsikringspuljer
Ændringer på beskæftigelsesområdet
8. Nedlæggelse af gruppering 001 på 5.57.72 vedr. midlertidig huslejehjælp
(Aktivloven, § 81 b)
9. Indtægter vedr. jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
registreres fra og med 2016 på dranst 1
10. Ændring af lovhenvisning på gruppering 100 og 101 under funktion 5.68.98
11. Oprettelse af ny gruppering 015 på funktion 5.57.79 til transportudgifter til
personer med ret til kontantydelse
12. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.57.79 vedr. særlig uddannelsesydelse
13. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.68.98 vedr. jobpræmie
14. Befordring efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82 stk. 4, til personer i fleksjob tilføjes til funktion 5.58.81 gruppering 012
15. Nedlæggelse af gruppering 096 på funktion 8.52.51
16. Nedlæggelse af grupperingerne på 5.68.98 vedr. mentor og oprettelse af
grupperinger på 5.68.90 vedr. mentor

17. Afskaffelse af refusion til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere på 5.68.90
18. Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet
Hovedkonto 7- 9
19. Tilføjelse af nyt tilskud til ”ø-kommuner” på 7.62.86, gruppering 004
Kapitel 7
20. Præcisering af reglerne om opbevaring af regnskabsmaterialer
Øvrige ændringer (alle kapitler)
21. Øvrige ændringer og præciseringer
Ad 1 Ændring vedrørende forsyningsvirksomheder, herunder klimainvesteringer
Det fremgår af ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, afsnit 4.1, side 1, og
orienteringsskrivelse af 14. januar 2015, pkt. 1, at klimainvesteringer, for så vidt angår
spildevandselskabernes andel, skal følge reglerne for forsyningsvirksomheder.
Det indebærer bl.a., at kommunens udlæg vedr. klimainvesteringer skal registreres
direkte på funktion 9.35.29 Klimainvesteringer med modpost på balancekonto 9.75.99.
Forskydninger i udlægget skal ikke registreres på den oprettede funktion 8.35.29 Klimainvesteringer, som derfor nedlægges.
Endvidere præciseres det, at klimainvesteringer i modsætning til øvrige kommunale
forsyningsvirksomheder ikke er omfattet af bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, som bl.a. indebærer, at kommunens gæld eller tilgodehavende skal forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten.
For klimainvesteringer gælder alene, at renteomkostninger kan pålægges spildevandsselskabet, såfremt kommunen har lånefinansieret selskabets andel af klimainvesteringen. Ved kontantfinansiering kan der ikke opkræves renteomkostninger fra
selskabet. Dette følger af afsnit 2.2.5 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter 2015.
Herudover ændres betegnelsen for hovedfunktion 8.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder til ”Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder”. Det er
således alene forskydninger i mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder, der skal registreres på funktionerne 8.35.30-8.35.35. Udlæg vedrørende
kommunale forsyningsvirksomheder registreres direkte på funktionerne 9.35.299.35.35, mens renter af udlæg registreres på funktionerne 7.35.29-7.35.35.
I forlængelse heraf ændres betegnelsen for hovedfunktionerne, 7.35 Renter af udlæg
vedrørende forsyningsvirksomheder og 9.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder til henholdsvis ”Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder” og ”Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder”.
Endelig er det præciseret et par steder i budget- og regnskabssystemet, at udlægskontiene vedrørende forsyningsvirksomheder omfatter funktionerne 9.35.29-9.35.35.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
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Ad 2 Funktionerne 0.55.90-0.55.92 omdannes til grupperinger under ny funktion
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter
Som følge af at der er en begrænset anvendelse af funktionerne 0.55.90-92, omdannes disse til grupperinger under en ny funktion 0.55.93 Diverse udgifter og indtægter.
Det betyder, at kontoplanen ændres fra:
”DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55)
0.55.90 Fælles formål
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse
0.55.92 Skorstensfejerarbejde”
til:
”DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55)
0.55.93 Diverse udgifter
1 Drift
001 Fælles formål
002 Skadedyrsbekæmpelse
003 Skorstensfejerarbejde”
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 3 Justering af reglerne for registrering af udgifter til pædagoger i folkeskolen
Ved orienteringsskrivelse af 4. juli 2014 blev det præciseret, at lønnen til pædagoger,
der er tilknyttet både folkeskolen og SFO skal registreres forholdsmæssigt på funktion
3.22.01 Folkeskoler og 3.22.05 Skolefritidsordninger. Lønudgifterne skal fordeles efter
timetal.
Reglerne justeres således, at det alene skal sikres, at budgettet og regnskabet for så
vel 3.22.01 Folkeskoler og 3.22.05 Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af lønudgifterne til pædagoger, der både er tilknyttet folkeskolen og SFO. Kravet
om anvendelse af en bestemt fordelingsnøgle ophæves således. Såfremt kommunen
anvender en nøgle til fordelingen af udgifterne skal denne kunne dokumenteres.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 4 Ny funktion 3.45.83 Fælles formål
Der oprettes en ny funktion:
3.45.83 Fælles formål
På funktionen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres
særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3 Undervisning og kultur. Det gælder for multikulturhuse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål på en
gang, f. eks. idræt, kultur og biblioteker
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
x
x
x
x
x

001 Fælles formål
002 Idræt
003 Folkebiblioteker
004 Kulturel virksomhed
200 Ledelse og administration

Det skal fremhæves, at det alene er udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan forde-
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les på grupperingerne 002-200, f.eks. husleje, vedligeholdelse, rengøring, der må
registreres på gruppering 001. Udgifter til f.eks. løn og materialer registreres som udgangspunkt på grupperingerne 002-200.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 5 Præcisering af registrering af fysioterapi på funktion 4.62.82 og 4.82.64
Konteringsreglerne for fysioterapi tydeligøres og grupperingsnavne skærpes i den
forbindelse.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 6 Præcisering af registrering af ydelser efter servicelovens § 83 a vedr. rehabilitering
På funktion 5.32.32 grupperingerne 001og 009 præciseres det, at her registreres
ydelser efter servicelovens § 83 a vedr. rehabilitering:
§ 83 a er blevet indført ved lov nr. 1524 af 27. december 2014 om ændring af lov om
social service.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 7 Ny selvforsikringsmodel under funktion 6.52.74 Interne forsikringspuljer
Det tillades, at selvforsikringsordningen kan administreres uden opkrævning af en
intern forsikringspræmie, f.eks. så institutionerne alene skal betale en selvrisiko, mens
udgifterne til skader (ud over selvrisikoen) bliver udbetalt på funktion 6.52.74. Det er i
så fald en betingelse, at kommunen kan dokumentere, at de langsigtede omkostninger
til skader m.v. indregnes i takster, der skal opgøres efter omkostningsbaserede principper, jf. bl.a. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og
tilbud efter serviceloven. Det er nødvendigt for at sikre, at kommunen ikke udøver
unfair konkurrence i forhold til andre kommuner og private institutioner.
Endvidere nedlægges gruppering 001 Arbejdsskader under funktion 6.52.74, da kravet om, at de enkelte forsikringsordninger vedr. f.eks. arbejdsskader, ejendomme,
løsøre m.v. skal hvile-i-sig-selv, ophæves. Hvis der anvendes en model, hvor der opkræves interne forsikringspræmier, er det tilstrækkeligt, at det kan dokumenteres, at
den interne forsikringsordning samlet set hviler-i-sig-selv.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 8 Nedlæggelse af gruppering 001 på 5.57.72 vedr. midlertidig huslejehjælp
(Aktivloven, § 81 b)
I medfør af lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik
ophæves § 81 b om midlertidig huslejehjælp. På baggrund heraf nedlægges gruppering 001 på funktion 5.57.72. Der ydes ikke statsrefusion på ordningen.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 9 Indtægter vedr. jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse registreres fra og med 2016 på dranst 1
Fra og med 2016 skal kommunernes indtægter fra tilskuddet til jobrotation til særlige
grupper med videregående uddannelse registreres på den autoriserede gruppering på
dranst 1 og ikke på dranst 2. Dette gælder både for indtægter, der knytter sig til funktion 5.68.91, gruppering 017, samt indtægter, der knytter sig til funktion 5.68.98, gruppering 103. Som følge heraf rettes konteringsreglerne på de to grupperinger. Henvisningen til funktion 5.68.91, gruppering 017, fjernes på funktion 5.68.91, dranst 2,
gruppering 001, og henvisningen til funktion 5.68.98, gruppering 103, fjernes på funktion 5.68.98, dranst 2, gruppering 010.
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Grunden til at indtægterne fra og med 2016 ikke skal konteres på dranst 2 er, at indtægterne ikke kommer fra refusionssystemet. Indtægterne bliver derimod udbetalt som
et tilskud på baggrund af tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 10 Ændring af lovhenvisning på gruppering 100 og 101 under funktion
5.68.98
I kapitel 3.5.9 er der forkert lovhenvisning på gruppering 100 og 101 på funktion
5.68.98, mens der er korrekt lovhenvisning i kapitel 4.5.9. Tilbud, der finansieres af
den regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, har hjemmel i § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, mens
tilbud, der finansieres af pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere, har hjemmel i § 33 a i samme lov. Fejlen i kapitel 3.5.9 er rettet.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 11 Oprettelse af ny gruppering 015 på funktion 5.57.79 til transportudgifter til
personer med ret til kontantydelse
Der oprettes en ny gruppering 015 på funktion 5.57.79, dranst 1, til registrering af
transportudgifter til personer med ret til kontantydelse efter § 83, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov
om aktiv beskæftigelsesindsats. Gruppering 009 på funktion 5.57.79, dranst 2, udvides til også at omfatte refusion af kommunernes transportudgifter til personer med ret
til kontantydelse.
Kommunernes refusion af transportudgifterne til personer med ret til kontantydelse
efter § 83, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, registreres således
på funktion 5.57.79, dranst 2, gruppering 009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion.
Grunden til at der oprettes en særskilt gruppering til registrering af kommunernes
transportudgifter efter § 83, er at kommunernes udgifter til transport efter § 83 er skattepligtig for borgerne, hvorimod kommunernes udgifter til befordring efter § 82 ikke er
skattepligtig for borgerne.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.
Ad 12 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.57.79 vedr. særlig uddannelsesydelse
Tilgangen til særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordningen for ledige,
som har opbrugt deres dagpengeret ophørte med udgangen af 2013. Der var dog
fortsat personer på ordningen i 2014. På baggrund heraf nedlægges følgende grupperinger på funktion 5.57.79:
Dranst 1:
x 001 Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion
x 002 Afløb af særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik
med 50 pct. refusion
x 003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion
x 004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct.
refusion
x 007 Afløb af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med
50 pct. refusion
x 091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct.
refusion
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x

092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct.
refusion

Dranst 2:
x 001 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med
30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091
x 002 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og
til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092
x 003 Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige,
som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 007
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 13 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.68.98 vedr. jobpræmie
Jobpræmieordningen ophørte 31. maj 2014. På baggrund heraf nedlægges følgende
grupperinger på funktion 5.68.98:
Dranst 1:
x 091 Afløb af tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget jobpræmie
x 095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed
Dranst 2:
x 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 14 Befordring efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82 stk. 4, til personer i fleksjob tilføjes til funktion 5.58.81 gruppering 012
Fremadrettet skal udgifter til befordring efter § 82, stk. 4, konteres på funktion 5.58.81,
gruppering 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i
målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2,
nr. 8, efter §§ 74, 76-77, 82 stk. 4 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Udgifterne flyttes således fra funktion 5.58.82, gruppering 006.
I forbindelse med den 36. orienteringsskrivelse er den tidligere anvendte funktion
5.58.81, gruppering 003, nedlagt. Udgifterne som vedrørte fleksjobbere omfattet af §
82 stk. 4 konteres fremadrettet på funktion 5.58.81, gruppering 012, mens udgifter til
befordring, som vedrører personer på ledighedsydelse, er flyttet til funktion 5.58.83,
gruppering 002, som blev oprettet i forbindelse med 36. orienteringsskrivelse.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2016.
Ad 15 Nedlæggelse af gruppering 096 på funktion 8.51.52
Gruppering 096 Refusion af orlovsydelse nedlægges, da ordningen ophørte pr. 1. juni
2011.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.
Ad 16 Nedlæggelse af grupperingerne på 5.68.98 vedr. mentor og oprettelse af
grupperinger på 5.68.90 vedr. mentor
Fra og med 2016 sammenlægges bevillingerne til henholdsvis mentorstøtte og driftsudgifter ved aktivering af bl.a. kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Der
henvises til lovforslag nr. 66 om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (ændret minimumskav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats
m.v.), som Folketinget har vedtaget den 21. december 2015. Med lovændringen ændres minimumskravet til mentorindsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere, men
der er ikke ændring i, hvem der kan få mentorstøtte, og for hvilke målgrupper mentor-
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udgifterne er refusionsberettigede. Mentorrammen nedlægges, og i stedet skal refusion af mentorudgifter hjemtages med 50 pct. under rådighedsbeløbet for driftsudgifter
ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere eller
rådighedsbeløbet for driftsudgifter ved aktivering af revalidender samt modtagere af
sygedagpenge og ledighedsydelse. Som følge heraf nedlægges følgende grupperinger på funktion 5.68.98 og efterfølgende grupperinger oprettes på funktion 5.68.90.
Nedlægges på funktion 5.68.98:
Dranst 1:
x 012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f
x 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)
x 019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor
Oprettes på funktion 5.68.90:
Dranst 1:
x 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.
x 018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter
x 019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.
Samtidig konsekvensrettes refusionsgrupperingen 008 på dranst 2 på funktion
5.68.98, så omtale af refusion af mentorudgifter fjernes. På funktion 5.68.90, dranst 2,
gruppering 001, tilføjes en henvisning til driftsgruppering 017 og på gruppering 002
tilføjes en henvisning til driftsgruppering 019.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2016.
Ad 17 Afskaffelse af refusion til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate
kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere på 5.68.90
Fra og med 2016 ydes der ikke refusion af driftsudgifter ved aktivering af jobparate
kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der aktiveres i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. nr. 2, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Til og med 2015 var udgifterne i de første 24 måneder
efter første henvendelse om kontant- og uddannelseshjælp ikke refusionsberettigende, mens udgifterne efter de første 24 måneder var refusionsberettigende. Der henvises til lovforslag nr. 66 om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (ændret minimumskav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.),
som Folketinget har vedtaget den 21. december 2015. Med lovændringen ændres
refusionsreglen i § 118, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som følge
heraf er beskrivelsen af gruppering 004, 012 og 014 tilrettet på funktion 5.68.90.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2016.
Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet
a) På funktion 5.48.66 ændres funktionsnavn og konteringsregler, så det præciseres,
at funktionen anvendes til ’Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere’, ikke
’Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014’.
b) På funktion 5.48.66 og 5.48.68 præciseres det i konteringsreglerne, at udgifter og
indtægter, eksempelvis mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger, der vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015 skal registreres på 5.48.68, selvom
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de vedrører førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014, da de ikke er omfattet af refusionsomlægningen.
c) På funktion 5.57.71, dranst 2, gruppering 002, præciseres det, at grupperingen
ikke kun anvendes til refusion af afløb af sygedagpenge, men også til refusion af
regresindtægter. Det præciseres, at der således skal registreres en negativ statsrefusion på dranst 2, gruppering 002 vedrørende regresindtægter. Præciseringen
giver ikke anledning til ændringer af den kommunale kontoplan.
d) På funktion 5.57.71, dranst 2, gruppering 005, præciseres det, at grupperingen
anvendes til refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere og til refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere.
e) På gruppering 017 på funktion 5.57.72 rettes grupperingsnavn og konteringsregler
som følge af, at myndighedsansvaret for efterlevelseshjælp er overgået til Udbetaling Danmark.
f)

På funktion 5.57.73 er henvisningen i konteringsreglerne til funktion 5.57.75 fjernet vedr. registrering af udgifter og indtægter vedr. aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Henvisningen er fra budget 2016 ikke længere relevant.

g) På funktion 5.57.73 er henvisningen i konteringsreglerne til ”Arbejdsredskaber mv.
for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob), og handicappede personer
registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012” fjernet. Henvisningen er ikke relevant, da den ikke vedrører kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.
h) På gruppering 010 på funktion 5.57.73 præciseres det, at målgruppen også omfatter integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.
i)

På gruppering 013 på funktion 5.57.73 er grupperingsnavnet i kapitel 4 rettet, så
det svarer til grupperingsnavnet i kapitel 3.

j)

På gruppering 016 på funktion 5.57.73 er ”2014” rettet til ”2016” i konteringsreglerne, så det fremgår, at grupperingen anvendes til registrering af ”afløbsudgifter til
særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016”.

k) På gruppering 020 på funktion 5.57.73 er henvisningen i grupperingsnavnet til §
25, stk. 3, nr. 10, i lov om aktiv social politik fjernet i kapitel 3, så grupperingsnavnet i kapitel 3 svarer til grupperingsnavnet i kapitel 4.
l)

På gruppering 002 på dranst 2 på funktion 5.57.75 ændres grupperingsnavnet, så
det præciseres, at der er tale om refusion af afløbsudgifter. Samtidig fjernes henvisningen til gruppering 012 (funktion 5.57.75, dranst 1), der er nedlagt fra budget
2016.

m) På gruppering 016 på funktion 5.57.75 rettes grupperingsnavnet i kapitel 4 så det
svarer til grupperingsnavnet i kapitel 3.
n) På gruppering 115 på funktion 5.58.81 præciseres det, at der er tale om personer
”som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse”.
o) På gruppering 004, 005 og 015 på funktion 5.58.82 tilføjes i konteringsreglerne
”Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne gruppering, men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.” Tilføjelsen indsættes for at
undgå misforståelser mellem STU og de omtalte særligt tilrettelagte projekter efter
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§ 32, stk. 1, nr. 2, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er en lignende tilføjelse på gruppering 004 på funktion 5.68.90.
p) På gruppering 006 på funktion 5.58.82 tilføjes ”i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” til henvisning af registrering af tilskud til hjælpemidler efter §§ 76-77 til
førtidspensionister i skånejob. Henvisning ændres desuden til 5.58.81, gruppering
012, i stedet for den fejlagtige henvisning til gruppering 004.
q) På gruppering 012 på funktion 5.58.82 tilføjes et ”før” i konteringsreglerne, så det
præciseres, at grupperingen anvendes til registrering af afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016.
r)

På gruppering 014 på funktion 5.58.82 ændres sidste sætning i konteringsreglerne til: ”Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, der er i
jobafklaring”, i stedet for den fejlagtige henvisning til ressourceforløb.

s) På gruppering 012-015 samt 093 og 094 på funktion 5.58.82 ændres henvisningen til lov om aktiv socialpolitik fra § 68 til § 69 j.
t)

På gruppering 103 og 104 på funktion 5.58.82 fjernes henvisningerne i konteringsreglerne til, om modtageren af ressourceforløbsydelse er i et aktivt tilbud samt typen af tilbud under hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Dette skyldes, at
det fra 1. januar 2016 ikke har betydning for registeringen af ressourceforløbsydelsen på de to grupperinger, om modtageren er i tilbud, og hvilken type af tilbud
modtageren er i.

u) På gruppering 003, 004, 011 og 012 på funktion 5.68.90 præciseres det, at målgrupperne også omfatter modtagere af integrationsydelse, bortset fra kontant uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet.
v) På gruppering 005 og 006 på funktion 5.68.90 præciseres det, at målgruppen
også omfatter modtagere af uddannelseshjælp under forrevalidering samt integrationsydelse under revalidering og forrevalidering (bortset fra integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet).
w) På funktion 5.68.90 foretages en række mindre rettelser og præciseringer af bl.a.
lovhenvisningerne i konteringsreglerne.
x) På funktion 5.68.98 fjernes henvisningen i konteringsreglerne til ”at udgifter til
forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats i form af
kontanthjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 5.57.75”. Henvisningen er
fra 2016 ikke længere aktuel.
y) På gruppering 009 på funktion 5.68.98 præciseres det, at målgruppen også omfatter integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.
z) På hovedkonto 6 er henvisningen i konteringsreglerne til funktion 5.68.93 og funktion 5.68.94 fjernet, da disse funktioner tidligere er nedlagt. I stedet henvises til
funktion 6.45.53 Jobcentre.
æ) På funktion 8.51.52 er teksten i kapitel 4.8 ændret som følge af de ydelser, der er
overgået til Udbetaling Danmark i 2015.
ø) Mindre fejl er rettet.
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Ændringerne 18a) til 18ø) i træder i kraft med virkning for regnskab 2016.
Ad 19 Tilføjelse af nyt tilskud til ”ø-kommuner” på 7.62.86, gruppering 004
I medfør af lov nr. 582 af 4. maj 2015 om ændring af lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner udbetaler Social- og Indenrigsministeriet årligt et tilskud
efter § 21 a til nedsættelse af nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra
øer.
Tilskuddet skal registreres på funktion 7.62.86, gruppering 004.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.
Ad 20 Præcisering af reglerne om opbevaring af regnskabsmaterialer
Det præciseres, at reglerne om bevaring og kassation af de arkivalier, der i sin tid blev
skabt eller tilvejebragt af de nu hedengangne primær- og amtskommuner fortsat er
gældende. De gælder kun for de arkivalier, der blev skabt indtil 2007.
For arkivalier, der er skabt og skabes efter 2007 gælder reglerne i bekendtgørelse nr.
nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne.
Derudover gælder, at kassation af de arkivalier, der ikke skal bevares, først må finde
sted, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter
myndighedernes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.
Præciseringen foretages ved, at der i konteringsreglerne alene henvises til arkivlovgivningens regler om bevaring og kassation. Herved forstås ovenstående.
Ændringen har virkning for regnskab 2015.
Ad 21 Øvrige ændringer og præciseringer
a) På hovedfunktion 2.35 Havne ændres henvisningen til kommunale trafikhavne til
kommunale selvstyrehavne, jf. ændringen af havneloven af 1. januar 2000.
b) Funktion 9.35.29 Klimainvesteringer tilføjes i oversigterne over finansielle anlægsaktiver i afsnit 7.2 og 9.4. Tilføjelsen er en konsekvensrettelse som følge af oprettelsen af funktionen i tidligere orienteringsskrivelser.
c) Med orienteringsskrivelse af 21. maj 2015 blev udgifterne til særlige dagtilbud
flyttet fra funktion 5.25.17 til en ny funktion 5.28.25. I den forbindelse opdateres
oversigten i afsnit 2.4 over funktioner, hvorpå gruppering 200 til administration og
ledelse er autoriseret. Endvidere rettes henvisningen på funktion 5.25.10 til særlige daginstitutioner til funktion 5.28.25.
d) Grupperingerne på dranst 2 på funktionerne 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23 og 5.28.24
fremgår af afsnit 3.5.3 men ikke af afsnit 4.5.2. Grupperingerne på dranst 2 på de
førnævnte funktioner tilføjes i afsnit 4.5.2.
e) Det præciseres på funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og
unge, gruppering 005, at udgifter til aflastning givet som følgeudgift til anbringelse
skal registreres på den relevante gruppering på funktion 5.28.22.
f)

Det fremgår af orienteringsskrivelse af 21. december 2012, pkt. 10, at udbetalingen af ydelserne, der registreres på funktion 8.51.52, gruppering 010 og 011,
overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012. På den baggrund slettes
grupperingerne i afsnit 4.8. Grupperingerne er tidligere slettet i afsnit 3.8.
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g) Titlen på gruppering 003 på funktion 5.32.32 rettes i kapitel 4, så den er i overensstemmelse med titlen i kapitel 3. Titlen i kapitel 4 er ved en fejl blevet ændret i
16. omgang rettelser til Budget- og regnskabssystem for kommuner.
h) Det præciseres, at efterreguleringer og midtvejsreguleringer vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår som en del af den generelle efterregulering
af bloktilskuddet, som registreres på funktion 7.62.80, gruppering 007 med anvendelse af art 8.6.
i)

I konteringsvejledningen på funktion 6.45.51 præciseres det, at alle udgifter til
lægeerklæringer registreres på funktionen. Henvisningen til lægeerklæringer vedrørende pensioner og dagpenge slettes.

j)

Der er foretaget en opdatering af navne og e-mailadresser på de nye ministerier
efter folketingsvalget 18. juni 2015. Derudover er der nogle steder udelukkende
henvist til regelsættet og ikke ressortministeriet.

k) Henvisningen til netværksplejefamilier under gruppering 002 på funktion 5.28.22
slettes.
l)

I afsnit 7.1 er fristen for oversendelse af regnskab til tilsynsmyndigheden rettet, så
der er overensstemmelse mellem afsnit 7.1 og 7.5.

m) I afsnit 7.2 er et afsnit slettet, da det stod to gange.
n) På funktion 5.46.60 er flere grupperinger blevet opdateret, således det fremgår, at
de også gælder for udlændige på integrationsydelse.
o) Afsnit 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen er opdateret, så
det afspejler de gældende regler om offentliggørelse af årsbudgettet.
p) Det præciseres at gruppering 006 på funktion 5.28.21 også dækker aflastning
med vederlag efter § 84 i medfør af § 44.
q) Udgifter til samtaleterapi og sygebesøg har tidligere været afregnet som en del af
den aktivitetsbestemte medfinansiering. I forbindelse med overenskomsten mellem RLTN/PLO er der mulighed for decentralisering af hhv. samtaleterapi og sygebesøg. I den forbindelse er der på aktstykket flyttet 11 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering til service, hvorfor udgifterne ikke længere skal konteres på
4.62.81, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene.
Det præciseres i forlængelse heraf, at udgifter til samtaleterapi og sygebesøg skal
kontores på 4.62.88 på en ikke-autoriseret gruppering, såfremt der er indgået en
aftale om decentralisering i praksisudvalgene.
r)

Konteringsreglerne på funktion 4.62.90, 4.82.88 og 4.82.89 skærpes, således
forskellen mellem dem bliver tydeligere.

s) Hjemmelhenvisningen til hjemmesygepleje på funktion 5.32.32 gruppering 004
skærpes.
t)

På funktion 2.22.07 (parkering) henvises der til § 107, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse
af lov om offentlige veje. Dette er ikke korrekt, hvorfor henvisningen ændres til §
90, stk. 1 og 2.

u) På funktion 5.28.22 Plejefamilier, grp. 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.
3) rettes henvisningen til Servicelovens § 66, stk. 1 nr. 3 i konteringsteksten.
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v) På funktion 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge rettes
henvisningen til Serviceloven til § 181.
w) Kapitel 2.6 og 9.1 er ændret, så de afspejler ændringer i momsrefusionsbekendtgørelsen gældende for 2016. Der vil blive fremsendt en særskilt skrivelse om
momsbekendtgørelsen.
Endvidere ændres ”momsudligningsordning” til ”momsrefusionsordning” flere steder i kapitel 2.5samt et enkelt sted i kapitel 4.5.3.
x) På funktion 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, gruppering 010, ændres henvisningen fra serviceloven til dagtilbudsloven. Der er tale om en fejl, som nu rettes.

Ændringerne 21a) til 21x) træder i kraft med virkning regnskab 2015.

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
Kapitel 1
1.0
Kapitel 2
2.1
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
Kapitel 3
3.0
3.3
3.4
3.5.6
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.6
3.7
3.8
3.8
3.9
Kapitel 4
4.0
4.1
4.2

Side

Punkt

1

21j)

1
2
1
9
2, 12-13, 15
4, 6, 7 og 8
9-11

21j)
21c)
4
1
21w)
21j)
21w)

3
4
1
1
1
1
2
2
2
5
7
6, 7
1, 4 og 5
2 og 5
5
5
2
1
2
3
2

2
4
5
18a)
18c)
18d)
18e)
18k)
8
18l)
11
12
16
9
10
13
7
1
1
15
1

13
1 og 3
2

2
1
21t)
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Afsnit
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.4
4.4
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.6
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9

Side
6
1 og 3
16
1
1-2 og 4
4
4
4
7
3, 5, 8 og 9
4
9
6
7
2
3
4
3-4
5 og 7-8
2-7
1-3
1
1-2, 4 og 6
5
32-34
30-31 og 33
3
3
6
7
7
9
10
11
17
24
22
9
11
14, 16-17 og 21
17
19
20
24
19, 20 og 23
1-2,10-11, 21, 23 og
26
4 og 7-9
13, 16 og 25-26
24 og 26
3-4 og 7-8
4-5
1-11
20
22

Punkt
21a)
3
4
21h), 21q)
5
21q)
21r)
21c)
21x)
21d)
21e), 21p)
21j)
21k)
21u)
21w)
21g)
21s)
6
21j)
21j)
21n)
18a)
18b)
8
11
12
18c)
18d)
18e)
18f)
18g)
18h)
18i)
18j)
21v)
18l)
18m)
14
18n)
18o)
18p)
18q)
18r)
18t)
18s)
16
17
9
13
18u)
18v)
18w)
18x)
18y)
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Afsnit
4.5.9
4.6
4.6
4.6
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
Kapitel 5
5.0
5.1
5.2
5.3
Kapitel 7
7.0
7.1
7.2
7.2
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
Kapitel 9
9. indhold
9.1
9.4

Side
1
1
4
11-12
3-4
8
7
12-13
6

Punkt
21j)
18z)
21i)
7
1
19
1 og 21j)
21f) og 18æ)
1

1
1
5-11
1

21j)
21o)
21j)
21j)

4
1
1, 2, 8 og 9
5
5
1
1
1-3
1

20
21l)
21j)
21b)
21m)
21j)
21j)
21j)
21j)

1
1-7
4

21w)
21w)
21b)

Note: Ændringer i medfør af pkt. 18ø) er ikke medtaget i tabellen. Rettelserne
fremgår af afsnit 3.5.5 – 3.5.9 samt 4.5.5 – 4.5.9.

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Nicolai Pallisborg på npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44.

Med venlig hilsen
Nicolai Pallisborg
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Til alle kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Sagsnr.
2016 - 900
Doknr.
314430
Dato
07-04-2016

Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 5
1. Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at løntilskud efter integrationsloven omfattes af refusionsomlægningen
Ad 1 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at løntilskud efter
integrationsloven omfattes af refusionsomlægningen
Som følge af lov nr. 296 af 22. marts 2016om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov
om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen
træder i kraft 1. april 2016. Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven
har virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016.
Ændringerne af budget- og regnskabssystemet er gældende fra regnskab 2016.
Med lovforslaget præciseres, at kommunernes refusion for udgifter til ansættelse med
løntilskud efter integrationsloven omfattes af lov om kommunernes finansiering af
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).
Oplysninger om refusion af kommunernes udgifter til løntilskud efter integrationsloven
(regulering af finansieringsbeløbet og tilbagebetaling af forskudsrefusion) vil indgå i
STARs orienteringsskrivelse om forskudsanmeldelse af statsrefusion for 3. kvartal
2016 og løbende restafregning for 2. kvartal 2016. Orienteringsskrivelsen udsendes
primo maj.
Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven betyder, at der oprettes
nogle nye grupperinger til registrering af udgifter til løntilskud på funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse,
som desuden omdøbes til Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. Samtidigt ændres eksisterende grupperinger på
funktion 5.46.60. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. til afløbsgrupperinger.

Løntilskud efter integrationsloven omfattes af det nye refusionssystem, der er indført
med virkning for 2016. Refusionsomlægningen indebærer, at refusionssatserne for
forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne 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, jf. 36. orienteringsskrivelse vedr. ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”. Udgifterne til løntilskud efter integrationsloven vil
fremadrettet ikke indgå under rådighedslofterne for integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.
Der indføres følgende nye grupperinger på funktion 5.46.61 under dranst 1 og 2:
Dranst 1:
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c
Dranst 2:
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct.
refusion
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct.
refusion
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct.
refusion
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct.
refusion
Herefter vil der således alene være en gruppering på dranst 1 til løntilskud efter
integrationsloven.
På funktion 5.46.60 ændres to eksisterende grupperinger 003 og 007 på dranst 1 til
afløbsgrupperinger:
Dranst 1:
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23
med 50 pct. refusion
007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 23
med 50 pct. refusion
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
3.5.5
4.5.5

Side
1-3
1-2, 4-5, 10 og 12

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til undertegnede på mail: npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44.
Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Til alle kommuner

Sagsnr.
2016 - 4385
Doknr.
370229
Dato
06-07-2016

Orientering om 40. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6
1. Ændringer som følge af, at kommunernes nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge omfattes af refusion i 2016 og 2017
2. Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.45
3. Præcisering af konteringsregler vedrørende fleksjob og ledighedsydelse på
funktion 5.58.81og 5.58.83
4. Præcisering af konteringsregler på funktion 5.57.75 gruppering 010 og 016
5. Præcisering af lovhenvisning på 5.68.90
6. Præcisering vedrørende opkrævning af intern forsikringspræmie
Hovedkonto 7- 9
7. Nye grupperinger på funktion 7.62.86
8. Kontering af den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden
9. Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at kommunerne skal
udbetale statens godtgørelse ved deltagelse i integrationsgrunduddannelsens
skoleforløb (IGU)
Øvrige ændringer (alle kapitler)
10. Øvrige ændringer og præciseringer
Ad 1 Ændringer som følge af, at kommunernes nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge omfattes af refusion i 2016 og 2017
Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige
andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram mv). gennemføres nogle ændringer af det kommunale
budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016. Ændringerne
vedrørende refusion af midlertidig boligplacering har virkning med tilbagevirkende kraft
pr. 1. januar 2016.
Loven udmønter aftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” af 18.
marts 2016, hvoraf det bl.a. indgår, at der i 2016 og 2017 ydes 50 pct. refusion af
kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen omfatter nettodriftsudgifterne til midlertidig indkvartering af flygtninge, der overstiger flygtninges
egenbetaling. Refusionsgrundlaget for den enkelte kommune kan hvert år maksimalt
udgøre 24.000 kr. for hver helårsperson, der har været midlertidig boligplaceret i løbet
af året.

Ændringen betyder, at der oprettes en ny gruppering til registrering af refusion på
dranst 2 på funktion 0.25.11 Beboelse:
Dranst 2:
003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 og 093
Det bemærkes, at der ikke er adgang til forskudsrefusion på området.
Ændringen er gældende fra regnskab 2016.
Ad 2 Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.45
På funktion 3.30.45 oprettes der en ny gruppering:
005 Elevløn
Det præciseres i den forbindelse, at lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt
regi fremover skal registreres på den nyoprettede gruppering, og ikke som hidtil på de
funktioner, der vedrører de pågældende EGU-elevers ansættelse.
Ændringen har virkning for budget 2017.
Ad 3 Præcisering af konteringsregler vedrørende fleksjob og ledighedsydelse
på funktion 5.58.81og 5.58.83
STAR har konstateret, at der via det nye refusionssystem er udbetalt bemærkelsesværdigt høje refusioner til fleksjob og ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013. STAR har en formodning om, at en væsentlig del af den
udbetalte refusion skulle være hjemtaget af kommunerne via det hidtil anvendte refusionssystem og ikke via det nye refusionssystem. Da udbetalingen af refusion via det
nye refusionssystem er afhængig af korrekt kontering, præciseres konteringsreglerne
på funktion 5.58.81 og 5.58.83 vedrørende hhv. fleksjob og ledighedsydelse.
I forbindelse med præciseringen af konteringsreglerne gøres der særligt opmærksom
på, at udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af de nye refusionsregler, såfremt kommunen har vurderet og
truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi
vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret
ind i fleksjobordningen.
Præciseringerne har virkning for regnskab 2016.
Ad 4 Præcisering af konteringsregler på funktion 5.57.75 gruppering 010 og 016
konteringsreglerne på gruppering 010 og 016 henviser til den forkerte type tilbud for
så vidt angår personer, som er under 30 år, og som har en dokumenteret psykisk lidelse.
Det præciseres derfor på gruppering 010, at der er tale om personer i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (øvrig vejledning
og opkvalificering). På gruppering 016 præciseres det, at der er tale om personer i
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats.
Præciseringerne har virkning for regnskab 2016.
Ad 5 Præcisering af lovhenvisning på 5.68.90
Der har på de autoriserede grupperinger 001-004 og 011-012 på 5.68.90 til registrering af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp ikke været henvisning til udgifter efter § 32 b og i særlige tilfælde efter
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§ 37 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilket nu er indsat. Der er ikke ændring i
reglerne.
Ændringerne har virkning for regnskab 2016.
Ad 6 Præcisering vedrørende opkrævning af intern forsikringspræmie
I orienteringsskrivelse af 22. december 2016 blev der indført en adgang til, at selvforsikringsordninger kan administreres uden opkrævning af en intern forsikringspræmie,
f.eks. så institutionerne alene skal betale en selvrisiko, mens udgifterne til skader (ud
over selvrisikoen) bliver udbetalt på funktion 6.52.74. Det blev anført, at det i så fald er
en betingelse, at kommunen kan dokumentere, at de langsigtede omkostninger til
skader m.v. indregnes i takster, der skal opgøres efter omkostningsbaserede principper, jf. bl.a. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og
tilbud efter serviceloven.
Det skal præciseres, at det ligeledes skal kunne dokumenteres, at langsigtede omkostninger til skader m.v. (en forsikringspræmie) indregnes i relation til ældreboliger
og forsyningsvirksomheder, da der ellers bliver tale om, at disse områder bliver delvis
skattefinansieret.
Ændringen har virkning for regnskab 2016.
Ad 7 Nye grupperinger på funktion 7.62.86
Der oprettes to nye grupperinger på funktion 7.62.86:
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser
Ændringen har virkning for budget 2017.
Ad 8 Kontering af den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af
beskatningsgrundlaget for grundskylden
Der oprettes en ny gruppering på funktion 7.68.94 til indtægten fra den individuelle
kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden
004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden
Art 8.6 skal anvendes i forbindelse med registreringen.
Ændringen har virkning for regnskab 2016.
Ad 9 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at kommunerne skal
udbetale statens godtgørelse ved deltagelse i integrationsgrunduddannelsens
skoleforløb (IGU)
Som følge af lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016.
Loven udmønter den del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, der angår oprettelse af en ny
integrationsgrunduddannelse (IGU). I henhold til lovens § 10 modtager målgruppen
godtgørelse i perioder med skoleundervisning, som udbetales af kommunerne – herunder også befordringsgodtgørelse, jf. lovens § 10, stk 8. Udgifterne er omfattet af 100
pct. statslig refusion.
Til det formål oprettes en ny gruppering til registrering af kommunernes udlæg på
funktion 8.51.52.
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5 Balanceforskydninger:
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10.
Ændringen er gældende fra regnskab 2016.
Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer
a) Ved lov nr. 394 og 395 af 2. maj 2016 nedlægges Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring pr. 1. juli 2016. Samtidig oprettes en
selvejende institution ”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,” der overtager de fleste
af Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende sagsbehandling af
konkrete skadesager m.v. samt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver vedrørende finansiering af udgifter ved erhvervssygdomme og udbetaling
m.v. af erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte. Konsekvensrettelser foretages i forlængelse heraf.
b) Ved orienteringsskrivelse af 22. december 2015 blev det oplyst i pkt. 21c, at henvisningen under funktion 5.25.10 til særlige daginstitutioner skulle ændres fra funktion 5.28.17 til funktion 5.28.25. Ændringen blev desværre ikke foretaget korrekt i
afsnit 4.5.1.
c) Tilskudsordningen vedrørende grundskyld er ophørt med efterreguleringen af tilskuddet for 2014 i 2015. Gruppering 003 under funktion 7.68.94 nedlægges derfor.
d) ”kommunale udgifter” ændres til ”udgifter” i afsnit 4.5.7 på funktion 5.57.71, dranst
1, gruppering 013 og 014.
e) Hovedfunktion 3.44 ændres til 3.45. Der er tale om fejlretning.
f) På funktion 5.58.83 samt 7.62.82 tilføjes dranstangivelse i kapitel 3.
g) Henvisning til § 4 i ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte
beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud” er rettet til § 2.
h) ”Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af
20. juni 2007)” ændres til ”Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for
visse ydelser og tilbud efter serviceloven”. Der foretages opdateringer i afsnittene
4.5.0 og 9.3.1 som følge af ændringen af bekendtgørelsen.
i) ”Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision
på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og
Undervisningsministeriets ressortområder” ændres til ”bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for
Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder”, jf. afsnit 4.5.0; afsnit 4.5.9 og afsnit 7.4.
j) I kapitel 3 tilføjes gruppering 001 tilgang samt 002 afgang. Der er dermed overensstemmelse mellem kapitel 3 og 4.
k) Mindre fejl er rettet.
l) På funktion 5.68.98 gruppering 101 pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere
er der 100 pct. tilskud fra 1. juli 2015 - 30. juni 2017. Herefter udgår tilskuddet 80
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pct. Det præcisres i kapitel 3 og 4, at tilskuddet for budget 2017 udgør 80 pct. halvdelen af året.
Ændringerne 10a) til 10k) har virkning for regnskab 2016.
Ændring 10l) har virkning for budget 2017.
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
Side
Punkt
Kapitel 2
2.5
7
10a)
Kapitel 3
3.0
1
1
3.3
2
2
3.3
4
10e)
3.5.8
5
10f)
3.5.9
4
10l)
3.7
3
7
3.7
4
8
3.7
3
10f)
3.7
4
10c)
3.8
1
10j)
3.8
3
9
Kapitel 4
4.0
4
1
4.3
10-11
2
4.3
16
10e)
4.5.0
1
10h)
4.5.0
1
10i)
4.5.1
4
10b)
4.5.4
6
10g)
4.5.7
3
10d)
4.5.7
11
10k)
4.5.7
21-22
4
4.5.8
8-9, 11-13 og 28-31
3
4.5.9
1-4, 8 og 10
5
4.5.9
26
10i)
4.5.9
26
10l)
4.6
12
6
4.7
8
10k)
4.7
10
7
4.7
12
8
4.7
12
10c)
4.8
12 og 13
9
4.9
23
10a)
Kapitel 7
7.2
2
10k)
7.4
1
10i)
Kapitel 9
9.3.1
1
10h)
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Nicolai Pallisborg på npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44.
Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Til alle kommuner

Sagsnr.
2016 - 7173

Orientering om 41. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”

2486293

Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6

Dato

1. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 3.22.10 og 3.22.12

Doknr.

10-10-2016

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 oprettelse 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 husholdningsskoler 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 periode fleksible rammer for at tilrettelægge sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede
flygtningebørn i alderen fra 3 år til skolestart, der ikke er optaget i dagtilbud på tids-

punktet for sprogvurderingen, og som har behov for sprogstimulering, jf. dagtilbudslovens § 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 lovens § 12 kan børn, der den 30. juni 2018 er optaget i tilbud om sprogunderstøttende
aktiviteter i henhold til dagtilbudslovens § 11, stk. 9, efter kommunalbestyrelsens beslutning fortsætte i tilbuddet indtil skolestart eller efter kommunalbestyrelsens beslutning 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. overgang 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:
x
x
x
x

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. september 2016:
Dranst 1
x 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar – 30. september 2016
Dranst 2
x 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30.
september 2016
x 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30.
september 2016
x 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30.
september 2016
x 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 tredjemand, modtaget fra staten med henblik på opkrævning), samt 8.48.49 (forskydninger i tilsvar overfor staten) til kontering vedrørende perioden fra 1. oktober 2016.
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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:
x
x
x

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 registreres på 8.48.49 vedr. perioden fra 1. oktober 2016.
På baggrund heraf oprettes følgende gruppering på funktion 8.48.49:
x

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 integrationsgrunduddannelse (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:
x

120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 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 rettelser.
c) Det præciseres i afsnit 7.0, at den regnskabsmæssige supplementsperiode løber
fra regnskabsårets udgang til udgangen af januar måned i det følgende regnskabsår.
d) For at undgå, at afsnit 7.0 om afslutningspostering giver anledning til misforståelser, 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 bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Det betyder, at der skal
foretages en afslutningspostering i gammelt regnskabsår, hvis kommunens supplementsperiode er udløbet, inden anvisningen af finansieringsbeløbet for december måned finder sted ultimo januar i nyt regnskabsår.
f) Jf. 40. orienteringsskrivelse er to nye grupperinger på funktion 7.62.86 blevet oprettet. 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 budget 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 Pallisborg 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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Sagsnr.
2016 - 7660

Orientering om ændringer i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for
kommuner og regioner

Doknr.
2738270

samt

Dato
22-12-2016

Orientering om 42. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
Ændringer i momsrefusionsordningen
I bekendtgørelse nr.1513 af 9. december 2016 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ensrettes momsandelsprocenterne for en række funktioner på det
sociale område. Ensretningen skyldes et ønske om at skabe bedre mulighed for at
kunne sammenligne taksterne mellem private og kommunale/regionale tilbud på Tilbudsportalen.
Følgende funktioner på positivlisten er omfattet af ændringen:
Kommuner:
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL §§ 109-110)
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101 og SUL § 142)
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)
5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold (SEL § 107)
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
Regioner:
2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning
Momsandelsprocenterne for de omfattede funktioner fastsættes til 23 pct.
Omlægningen er provenuneutral for kommunerne set under ét.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017, og bekendtgørelse nr. 1539 af 9.
december 2015 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ophæves.





Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Ændringer i Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6
1. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78,
5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82
2. Ændringer som følge af, at resultattilskuddet efter integrationslovens § 45 differentieres og udvides fra 2017
3. Ændringer som følge af indførelsen af en kommunal beskæftigelsesbonus efter
integrationslovens § 45 b
Hovedkonto 7-9
4. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 8.51.52
Øvrige ændringer (alle kapitler)
5. Øvrige ændringer og præciseringer.
Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75,
5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82
I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der
oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig
blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
af 28. august 2015.
Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017.
Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i
2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere
forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.
Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været anvendt i en del år.
Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges:
Funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og
integrationsydelse mv.
x
x
x
x
x
x



004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 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 revalidering
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 førtidspensionister uden ret til fuld social pension
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Funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
x
x
x
x
x

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.
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)
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)
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)

Funktion 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
x
x
x
x
x
x
x
x

001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive
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 socialpolitik)
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
014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden
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

Funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
x
x
x
x
x
x

003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering
006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag
007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct.
kommunalt bidrag
008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70
pct. kommunalt bidrag
010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct.
kommunal medfinansiering
011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i
passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering

Funktion 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
x
x



008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder
og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion
009 Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion
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Funktion 5.58.80 Revalidering
x
x
x
x
x
x

001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a)
002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct.
refusion (§ 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik)
006 Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om aktiv
socialpolitik § 65)
011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65
pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §
52, stk. 3)
096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006
med 50 pct. refusion

Funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (tidligere skånejob)
x

096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

Funktion 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
x
x

001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar
2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv
002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv

Følgende gruppering ændres delvist:
Funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
x

019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social
pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion

På denne gruppering slettes den del der vedrører afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (§ 27 a i lov om
aktiv socialpolitik).
Der er endvidere oprettet følgende nye gruppering på dranst 1:
Funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og
integrationsydelse mv.
x

094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. januar
2016

De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt,
da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den
foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret
2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.
Derudover er der på dranst 2 på funktion 5.46.61 oprettet fem nye grupperinger til
refusion af tilbagebetaling af ydelser.
Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere
afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner.
Ændringerne er gældende fra regnskab 2017.
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Ad 2 Ændringer som følge af, at resultattilskuddet efter integrationslovens § 45
differentieres og udvides fra 2017
Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige
andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v) gennemføres en række ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Ændringerne indebærer, at kommunerne kan modtage resultattilskud for ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse
efter integrationslovens § 45 stk. 8 nr. 1 og 2 frem til og med det femte år af introduktionsperioden.
Ændringen betyder, at der oprettes to nye grupperinger til registrering af indtægterne
på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb:
Dranst 1:
x 104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2
x 105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2017.
Ad 3 Ændringer som følge af indførelsen af en kommunal beskæftigelsesbonus
efter integrationslovens § 45 b
Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige
andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v) oprettes endvidere en ekstra gruppering i det
kommunale budget- og regnskabssystem. Ændringerne indebærer, at kommunerne i
2017 og 2018 modtager et tilskud på 25.000 kr. (2016 pl) for hver ekstra flygtning og
familiesammenført til en flygtning, som kommer i ordinær beskæftigelse i 2016 og
2017.
Der oprettes en ny gruppering til registrering af indtægterne på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb:
Dranst 1:
x 106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2017.
Ad 4 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 8.51.52
Udbetaling Danmark overtog den 1. maj 2015 myndighedsansvaret for yderligere en
række kommunale områder, herunder delpension og fleksydelse. På den baggrund
nedlægges følgende grupperinger:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x



018 Delpension
092 Refusion af børnetilskud
093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
094 Refusion af andre familieydelser
103 ATP-bidrag delpension
106 Fleksydelse
107 Bidrag vedr. fleksydelse
108 Refusion vedr. fleksydelse
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)
113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skattepligtig)
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Konteringsreglerne til funktionen opdateres samtidig.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2017.
Ad 5 Øvrige ændringer og præciseringer.
Pkt. 5a) til 5l) har virkning for regnskab 2017.
a) Det præcises, at gruppering 005 under funktionerne 5.38.58 og 5.38.59 skal anvendes til registrering af udgifter til aflønning for indsats ved beskæftigelse efter
servicelovens §§ 103 og 104. Øvrige udgifter vedr. §§ 103 og 104 registreres på
grupperingerne 001-003 afhængig af målgruppe.
b) Da Ledighedsydelsesmodtagere ikke kan få tilbud efter kapitel 10 § 32, stk. 1, nr.
1 (ordinær uddannelse), fjernes tilbud efter kapitel 10 § 32, stk. 1, nr. 1 fra konteringsreglerne på gruppering 008 under funktion 5.58.83.
c) Kontotekst og konteringsreglerne til funktion 5.57.72, gruppering 016, er opdateret, da hjemmelsgrundlaget for kommunernes udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet, er ændret
fra § 32, stk. 8, til § 32a, stk. 6, jf. § 1 i lov nr. 379 af 27. april 2016 om ændring af
lov om social service.
d) På funktion 5.28.21 gruppering 007 tilføjes følgende hjemmelsgrundlag: § 76, stk.
5-6 og § 54a i lov om social service.
e) Da der som følge af refusionsomlægningen ikke længere skelnes mellem aktiverede- og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere i kontoplanen, vurderes det
unødvendigt, at der vedr. hovedart 5 Tilskud og overførsler står: ” Endvidere registreres udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktiverede kontanthjælpsmodtagere under hovedart 5.” Derfor slettes denne sætning.
f)

På funktion 5.68.98 præciseres det, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i
kommunale virksomheder skal registreres under hovedart 1.

g) Med punkt 108 i aftale om en vækstpakke fra juni 2014 er der afsat midler til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne, og med aftale af 9. februar 2016
om vækst og udvikling i hele Danmark er der afsat midler til at nedsætte færgetakster til passagerer og biler mv. til og fra øer. Det præciseres, at tilskuddet skal
indtægtsføres på funktion 2.32.33 Færgedrift.
h) Det præciseres, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder ifølge integrationslovens § 23c skal konteres sammen med kommunernes øvrige lønudgifter.
i)

På funktion 4.62.82 gruppering 002 præciseres det, at der skal anvendes art 4.0 i
de tilfælde, hvor regionen videresender en regning fra en selvejende institution.

j)

Momspositivlisten i afsnit 2.6 er opdateret, og den nye momsrefusionsbekendtgørelse er indsat i kapitel 9.

k) Der er foretaget en opdatering af navne og e-mailadresser på de nye ministerier
som følge af dannelsen af Lars Løkke Rasmussen III den 28. november 2016.
Derudover er der nogle steder udelukkende henvist til regelsættet og ikke ressortministeriet.
l)



Der er foretaget en række mindre fejlrettelser og justeringer.
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Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
Side
Punkt
Kapitel 2
2.5
7-8
5l)
2.5

13

5l)

2.5
2.6
Kapitel 3
3.3
3.5.5
3.5.5
3.5.5
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.8
Kapitel 4
4.2
4.3
4.4
4.5.2
4.5.4
4.5.5
4.5.5
4.5.5
4.5.5
4.5.7

12
9-10

5e)
5j)

1 og 2
1
1
2 og 3
2
2-7
1-5
3

5l)
5l)
2 og 3
1
5c)
1
1
4

6
7
2
4
6-7
8-12
5-6
12
4-5 og 12
5-15,18-23, 26,
30-33
6
20
1-10,13,15-16,
24-26
31
21
23
14-16

5g)
5l)
5i)
5d)
5a)
1
2 og 3
5h)
5l)
1

1
1-10

5j)
5j)

4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.8
Kapitel 9
9.0
9.1

5c)
5l)
1
5b)
5f)
5h)
4

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Nicolai Pallisborg på npa@oim.dk eller tlf. 41 85 14 44 samt Jonatan Kjældgaard Kristensen på
jokk@oim.dk eller tlf. 41 85 12 83.

Med venlig hilsen
Nicolai Pallisborg
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Alle kommuner
Slotsholmsgade 10
1216 København K
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Sagsnr.
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14-02-2017

Orientering om 43. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner”
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet samt KL har
anbefalet, at der med virkning fra budget 2018 tages en ny metode i brug ved opgørelsen af de kommunale udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.
Baggrunden for anbefalingen er, at det ikke er muligt ud fra den gældende autoriserede kontoplan direkte at udlede kommunernes udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv. Fx er alle udgifter og indtægter under hovedfunktion 5.32 ”Tilbud til ældre og handicappede” ikke fordelt på ældre og personer med handicap mv.
For at kunne opgøre de samlede kommunale udgifter til henholdsvis ældre- og handicapområdet foretages derfor i dag en skønsmæssig afgrænsning af udgifterne baseret
på centrale fordelingsnøgler opgjort i 2007. Der er imidlertid indikationer på, at de
anvendte fordelingsnøgler overvurderer, hvor stor en andel af de ikke adskilte udgifter
til ældre og personer med handicap mv., der tilgår ældre i udgiftsopgørelsen.
Arbejdsgruppen har derfor anbefalet, at udgifter vedrørende ældre og personer med
handicap mv. skal kunne fordeles entydigt af kommunerne i den kommunale kontoplan. For at sikre en så transparent og enkel opgørelse som muligt anbefales en løsning efter følgende principper:
1. Hvis en ydelse i praksis i alt overvejende grad kun tildeles en bestemt gruppe
(enten ældre eller personer med handicap mv.), foreslås udgifterne fuldt ud at
blive henført til denne gruppe.
2. Hvor det ikke er muligt ud fra et væsentlighedskriterium at henføre udgifterne
til en af grupperne, foreslås nye autoriserede funktioner/grupperinger i den
kommunale kontoplan, der vil gøre det muligt med en adskillelse af udgifterne
til ældre- og personer med handicap mv.
3. Kommunernes udgifter skal kunne opgøres på kommuneniveau og sammenlignes uanset, hvordan ældre- og handicapområdet er organiseret og styres i
de enkelte kommuner.
4. Opgørelsen skal være fremtidssikret og robust mod ændringer i demografi
mv.
Arbejdsgruppen har bl.a. foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 34 kommuner med henblik på at underbygge arbejdsgruppens anbefalinger om henføring af
ydelser og forslag til ændring af den kommunale kontoplan.
Arbejdsgruppens rapport kan ses på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside
via dette link:

http://budregn.oim.dk/generelt/
I det følgende gennemgås de konkrete ændringer af kontoplanen og konteringsreglerne, der alle har virkning for budget 2018. De overordnede ændringer af kontoplanen
fremgår af pkt. 1.
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0-6
A. Overordnede ændringer i kontoplanen
1. Nedlæggelse af hovedfunktion 5.32 og oprettelse af hovedfunktion 5.30 Tilbud
til ældre.
2. Funktion 5.32.30 Ældreboliger flyttes til ny funktion 0.25.19 Ældreboliger.
B. Ændringer vedrørende både ældre- og handicapområdet
3. Oprettelse af nye funktioner 5.30.26 og 5.38.37 til levering af personlig og
praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til henholdsvis ældre og personer med handicap mv. omfattet af frit valg samt rehabiliteringsforløb.
4. Nedlæggelse af funktion 5.32.35 og oprettelse af nye funktioner 5.30.31 og
5.38.39 til hjælpemidler mv. for henholdsvis ældre og personer med handicap
mv.
C. Ændringer vedr. ældreområdet
5. Nedlæggelse af funktion 5.32.32 og 5.32.34 samt oprettelse af ny funktion
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.
6. Oprettelse af ny funktion 5.30.28 Hjemmesygepleje.
7. Nedlæggelse af funktion 5.32.33 og oprettelse af ny funktion 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.
8. Nedlæggelse af funktion 5.32.37 og oprettelse af ny funktion 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.
D. Ændringer vedr. handicapområdet
9. Oprettelse af ny funktion 5.38.38 Personlig støtte og pasning af personer med
handicap mv.
10. Nedlæggelse af hovedfunktion 5.35 og ændring af funktion 5.35.40 til funktion
5.38.40.
11. Oprettelse af ny funktion 5.38.51 Botilbudslignende tilbud.
12. Nedlæggelse af gruppering 005 under funktion 5.38.50 og 5.38.52.

Ad A. Overordnede ændringer i kontoplanen
Ad 1 Nedlæggelse af hovedfunktion 5.32 og oprettelse af hovedfunktion 5.30
Tilbud til ældre
Kontoplanen opdeles i hovedfunktioner målrettet mod henholdsvis ældre og voksne
med særlige behov (herunder personer med handicap mv.). Udgifter vedr. ældre konteres på en ny hovedfunktion 5.30 Tilbud til ældre, mens udgifter vedr. personer med
handicap mv. flyttes til den eksisterende funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige
behov. Det betyder, at alle funktioner under den eksisterende hovedfunktion 5.32, der
i dag er delt mellem ældre og personer med handicap mv., nedlægges.
Funktionerne 5.30.26-5.30.36 udgør ældreområdet. De nye funktioner på området er
nærmere omtalt i pkt. 3-8 nedenfor.

2

Funktionerne 5.38.37-5.38.59 udgør området for voksne med særlige behov. De nye
funktioner på området er nærmere omtalt i pkt. 3 og 4 samt 9-11 nedenfor.
I den nye kontoplan er alle funktioner således entydigt henført til enten ældreområdet
eller området for voksne med særlige behov, herunder personer med handicap mv.
Den nye kontoplan indebærer, at funktionerne omfattet af den centrale refusionsordning og den tværgående gruppering 200 til ledelse og administration på de decentrale
institutioner ændres.
Ad 2 Funktion 5.32.30 Ældreboliger flyttes til ny funktion 0.25.19 Ældreboliger.
Funktion 5.32.30 Ældreboliger flyttes uændret til ny funktion 0.25.19 Ældreboliger, da
udgifter til ældreboliger ikke indgår i opgørelsen af udgifter til henholdsvis ældre og
personer med handicap mv.

Ad B. Ændringer vedrørende både ældre- og handicapområdet
Ad 3 Oprettelse af nye funktioner 5.30.26 og 5.38.37 til levering af personlig og
praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til henholdsvis ældre og personer
med handicap mv. omfattet af frit valg samt rehabiliteringsforløb.
Udgifter til personlig og praktisk hjælp og madservice omfattet af frit valg samt rehabiliteringsforløb (servicelovens § 83, jf. § 91, og 83a) registreres i dag i henhold til konteringsreglerne på gruppering 001 (kommunale leverandører) og 009 (private leverandører) under funktion 5.32.32.
Udgifterne til personlig og praktisk hjælp og madservice omfattet af frit valg samt rehabiliteringsforløb skal fremadrettet registreres på to selvstændige funktioner vedrørende henholdsvis ældre (funktion 5.30.26) og personer med handicap mv. (funktion
5.38.37).
Fordelingen på de to funktioner kan foretages på baggrund af kommunens organisatoriske opdeling af ældre og personer med handicap mv. eller egne aktivitetstal, fx opgørelsen af antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp mv. til henholdsvis
ældre og personer med handicap mv.
For kommuner, der i administrationen af fritvalgsområdet ikke sondrer mellem ældre
og personer med handicap mv., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at være handicappede.
Økonomi- og Indenrigsministeriet er opmærksomt på, at den skitserede model vil
medføre, at kommunerne kan komme til at anvende forskellige kriterier for opdelingen mellem ældre og personer med handicap mv., og at dette kan få betydning for
sammenligneligheden af kommunernes udgifter på fritvalgsområdet. Det vurderes
dog at være en bedre løsning end den eksisterende, hvor udgifterne på fritvalgsområdet fordeles mellem ældre- og handicapområdet ved brug af en central fastsat
fordelingsnøgle.
Der er autoriseret følgende grupperinger på de to funktioner:
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af
leverandør
200 Ledelse og administration
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Ad 4 Nedlæggelse af funktion 5.32.35 og oprettelse af nye funktioner 5.30.31 og
5.38.39 til hjælpemidler mv. for henholdsvis ældre og personer med handicap
mv.
Udgifterne til hjælpemidler mv. til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.
skal fremadrettet registreres på to selvstændige funktioner vedrørende henholdsvis
ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.39). Den
eksisterende funktion 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring nedlægges samtidig.
Fordelingen på de to funktioner kan foretages på baggrund af kommunens organisatoriske opdeling af ældre og personer med handicap mv. eller egne aktivitetstal.
For kommuner, der i administrationen af hjælpemiddelområdet ikke sondrer mellem
udgifter til ældre og personer med handicap, kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at være handicappede.
Økonomi- og Indenrigsministeriet er opmærksomt på, at den skitserede model vil
medføre, at kommunerne kan komme til at anvende forskellige kriterier for opdelingen mellem ældre og personer med handicap mv., og at dette ligesom på fritvalgsområdet kan få betydning for sammenligneligheden af kommunernes udgifter, jf. pkt.
3 ovenfor.
De eksisterende grupperinger under funktion 5.32.35 overføres til de nye funktioner.
Gruppering 001 Støtte til køb af bil mv. overføres dog alene til funktion 5.38.39 og
henregnes derfor som en handicapudgift.

Ad C. Ændringer vedr. ældreområdet
Ad 5 Nedlæggelse af funktion 5.32.32 og 5.32.34 samt oprettelse af ny funktion
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør
Den eksisterende funktion 5.32.32 nedlægges, og der oprettes i stedet for en ny
funktion 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør. En række udgifter og indtægter flytter dog til andre konti. De drejer sig om følgende:
x

x
x

x

Udgifter og indtægter vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp og
madservice (hjemmehjælp) omfattet af frit valg samt rehabiliteringsforløb flytter til de nye funktioner 5.30.26 og 5.38.37, jf. pkt. 3.
Udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje flytter til den nye funktion
5.30.28, jf. pkt. 6.
Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager og
tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne flytter
til den nye funktion 5.38.38, jf. pkt. 8.
Udgifter og indtægter vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp og
madservice (hjemmehjælp) til personer i botilbudslignende tilbud, jf. § 4, stk.
1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, flytter til den nye funktion 5.38.51 Botilbudslignende tilbud, jf. pkt. 11.

Endvidere nedlægges funktion 5.32.34, Plejehjem og beskyttede boliger, og overføres
til den nye funktion 5.30.27, der henregnes til ældreområdet.
Ad 6 Oprettelse af ny funktion 5.30.28 Hjemmesygepleje
Udgifter til hjemmesygepleje registreres i dag på gruppering 004 under funktion
5.32.32. Denne gruppering nedlægges og i stedet for oprettes der en selvstændig
funktion 5.30.28 Hjemmesygepleje, da der er stigende fokus og behov for at kunne
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følge de senere års vækst i de prioriterede midler til området. Under funktionen oprettes følgende grupperinger:
001 Kommunens leverance af hjemmesygepleje
002 Private leverandører af hjemmesygepleje
200 Ledelse og administration
Den nye funktion 5.30.28 henregnes til ældreområdet.
Ad 7 Nedlæggelse af funktion 5.32.33 og oprettelse af ny funktion 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
Den eksisterende funktion 5.32.33 nedlægges, og der oprettes i stedet for en ny funktion 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.
Udgifter og indtægter vedrørende socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens §§ 85 og 102, flytter dog til følgende funktioner afhængig af målgruppe:
x

x

x

Funktion 5.30.27 (personer i plejeboliger mv. primært til ældre, dvs. plejeboliger som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens §
151), jf. pkt. 4.
Funktion 5.38.38 (personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal (svarende
til personer med handicap mv., der er omfattet af personkredsen for frit valg
efter servicelovens § 91), jf. pkt. 8.
Funktion 5.38.51 Botilbudslignende tilbud (personer i botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, dvs. botilbud som er omfattet af lov om socialtilsyn), jf. pkt.
10.

Den nye funktion 5.30.29 henregnes til ældreområdet.
Ad 8 Nedlæggelse af funktion 5.32.37 og oprettelse af ny funktion 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
Den eksisterende funktion 5.32.37 nedlægges og i stedet for oprettes en ny funktion
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget
hjem.
Udgifter og indtægter vedrørende pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig
sygdom, jf. servicelovens § 118, flytter dog til funktion 5.38.38, gruppering 010, jf. pkt.
8.
Den nye funktion 5.30.36 henregnes til ældreområdet.

Ad D. Ændringer vedr. handicapområdet
Ad 9 Oprettelse af ny funktion 5.38.38 Personlig støtte og pasning af personer
med handicap mv.
Der oprettes en ny funktion 5.38.38 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende følgende ydelser:
x

Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, jf.
servicelovens § 95, og tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 96, jf. pkt. 4.
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x

x

Socialpædagogisk bistand og behandling, jf. servicelovens §§ 85 og 102, til
personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal (svarende til personer med
handicap mv., der er omfattet af personkredsen for frit valg efter servicelovens
§ 91), jf. pkt. 6.
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. servicelovens
§ 118, jf. pkt. 7.

Den nye funktion 5.38.38 henregnes til handicapområdet.
Ad 10 Nedlæggelse af hovedfunktion 5.35 og ændring af funktion 5.35.40 til
funktion 5.38.40
Hovedfunktion 5.35 nedlægges og den eksisterende funktion 5.35.40 ændres til
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Indholdet af funktionen er uændret og
henregnes til handicapområdet.
Ad 11 Oprettelse af ny funktion 5.38.51 Botilbudslignende tilbud
Der oprettes en ny funktion 5.38.51 til botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens
§ 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85,
idet denne tilbudsform i de senere år har vundet væsentligt frem.
Der er tale om tilbud, som er omfattet af § 4, stk. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbuddene er karakteriseret ved, at
a) tilbuddet leveres til beboere i plejeboliger eller lignende boligformer efter andre bestemmelser end servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, § 101 og §§ 107110, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen,
dog ikke friplejeboliger,
b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat
personale,
c) tilbuddet til beboerne omfatter i væsentligt omfang støtte efter § 85 i lov om
social service og
d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Konteringsreglerne er identisk med reglerne for tilbud efter servicelovens §§ 107 og
108, jf. funktion 5.38.50 og 5.38.52.
Den nye funktion 5.38.51 henregnes til handicapområdet
Ad 12 Nedlæggelse af gruppering 005 under funktion 5.38.50 og 5.38.52
Med henblik på at gøre konteringsreglerne mere klare og entydige nedlægges gruppering 005 Praktisk og personlig hjælp mv. under funktion 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven § 108) og funktion 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
(serviceloven § 107). Udgifter til indsatser i form af personlig hjælp, pleje og omsorg
mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og
102, som ydes i forbindelse med tilbuddet, skal fremadrettet konteres på den relevante målgruppe (de eksisterende grupperinger 001-003).

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
Side
Punkt
Kapitel 3
2.4
2
1
2.6
4
2
3.0
2
2
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3.5.1
3.5.3
3.5.3
3.5.3
3.5.4
3.5.4
3.5.4
3.5.4
Kapitel 4
4.0
4.5.0
4.5.1
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.3
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5.4

1
1
1-2
2
1
1-2
2
3

1
3, 5 og 6
7
4 og 8
3 og 9
4
10 og 12
11 og 12

5, 8-10
1
1
1-2
2-5
5
5-6
6-8
8
1-2
2-3
3-6
6
10-12

2
1
1
3
5
6
7
4
8
3
9
4
10
11 og 12

Spørgsmål til denne orienteringsskrivelse kan rettes til undertegnede på hen@oim.dk
eller tlf. 41 85 14 39.

Med venlig hilsen
Henning Elkjær Nielsen
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6ORWVKROPVJDGH
.¡EHQKDYQ.
7HOHIRQ
RLP#RLPGN


2ULHQWHULQJRPRPJDQJUHWWHOVHVVLGHUYHGU´%XGJHWRJUHJQVNDEVV\VWHP
IRUNRPPXQHU´

+HUPHGRULHQWHUHVRP QGULQJHURJSU FLVHULQJHUPYLEHNHQGWJ¡UHOVHRPNRPPX
QHUQHVEXGJHWRJUHJQVNDEVY VHQUHYLVLRQPYRJL´%XGJHWRJUHJQVNDEVV\VWHP
IRUNRPPXQHU´

QGULQJHULEHNHQGWJ¡UHOVHQ
, EHNHQGWJ¡UHOVHQV   VWN  QGUHV ´YHGNRPPHQGH VWDWVIRUYDOWQLQJ´ WLO ´WLOV\QV
P\QGLJKHGHQ´GDGHUNXQHUpQODQGVG NNHQGHP\QGLJKHGVRPSUDSULOHU
$QNHVW\UHOVHQ(QGYLGHUH QGUHVWLOV\QVP\QGLJKHGHQWLO$QNHVW\UHOVHQLEHNHQGW
J¡UHOVHQVVWNVWNVWNVDPWLNDSLWHO

QGULQJHUL%XGJHWRJUHJQVNDEVV\VWHPIRUNRPPXQHU

.DSLWHO

 QGULQJDIUHJOHUQHIRUDUWVNRQWHULQJYHGPHGILQDQVLHULQJDI\GHOVHUPYVRP
XGEHWDOHVDI8GEHWDOLQJ'DQPDUN

.DSLWHORJ

+RYHGNRQWR

 3U FLVHULQJDINRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQJUXSSHULQJ

 2SUHWWHOVHDIQ\HJUXSSHULQJHUSnIXQNWLRQ

 -XVWHULQJDIJUXSSHULQJHUSnIXQNWLRQ

 QGULQJDIIXQNWLRQHUQH

 1HGO JJHOVHDIJUXSSHULQJSnIXQNWLRQ

 1\JUXSSHULQJSnIXQNWLRQ

 QGULQJSnIXQNWLRQJUXSSHULQJ

 3U FLVHULQJDINRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQ

 3U FLVHULQJDINRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQ

 3U FLVHULQJDINRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQJUXSSHULQJ






 1\HJUXSSHULQJHUSnIXQNWLRQ

 2SUHWWHOVHDIJUXSSHULQJHUWLOEHULJWLJHOVHU
+RYHGNRQWR

 1HGO JJHOVHDIJUXSSHULQJSnIXQNWLRQ

 2SUHWWHOVHDIJUXSSHULQJSnIXQNWLRQ

 3U FLVHULQJYHGUPLGOHUSnV UOLJKHQO JJHOVHVNRQWRIRUNRPPXQDOHDOPHQH
OGUHEROLJHUSnIXQNWLRQ

 QGULQJDIUHJOHUQHYHGU¡UHQGHWMHQHVWHPDQGVSHQVLRQVIRUSOLJWHOVHUSnIXQN
WLRQ

.DSLWHO

 2SK YHOVHDISOLJWHQWLODWLQGEHUHWWHHWVN¡QRYHUGHWIRUYHQWHGHnUVUHJQVNDE


$OOHNDSLWOHU

 YULJH QGULQJHURJSU FLVHULQJHU












$GQGULQJDIUHJOHUQHIRUDUWVNRQWHULQJYHGPHGILQDQVLHULQJDI\GHOVHUPY
VRPXGEHWDOHVDI8GEHWDOLQJ'DQPDUN
)UDEXGJHWVNDONRPPXQHUQHVPHGILQDQVLHULQJDI\GHOVHUPYVRPXGEHWDOHVDI
8GEHWDOLQJ'DQPDUNKHUXQGHUI¡UWLGVSHQVLRQEROLJVLNULQJV UOLJVW¡WWHYDUPHWLOO J
RJHIWHUOHYHOVHVKM OSPYUHJLVWUHUHVSnDUW%HWDOLQJHUWLOVWDWHQ

,NRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQRJVOHWWHVKHQYLVQLQJHQWLODWXGJLI
WHUQHVNDOUHJLVWUHUHVSnDUW'HUHUIRUWVDWHQU NNHXGJLIWHUXQGHUGHWRIXQNWLR
QHUKHUXQGHUKHOEUHGVWLOO JRJSHUVRQOLJHWLOO JGHUVNDOUHJLVWUHUHVSnDUWPHQ
GHUHURJVnXGJLIWHUSnGHWRIXQNWLRQHUVRPXGEHWDOHVDI8GEHWDOLQJ'DQPDUNRJ
VRPGHUIRUVNDOUHJLVWUHUHVSnDUW5HJOHUQHIRUDUWVNRQWHULQJIUHPJnUDINDSLWHO
RJVOHWWHVGHUIRUXQGHUGHQ YQWHIXQNWLRQHU

'HWEHP UNHVDWNRPPXQHUQHVPHGILQDQVLHULQJDIXGJLIWHUWLODUEHMGVO¡VKHGVGDJ
SHQJHVRPXGEHWDOHVDIDNDVVHUDOOHUHGHSnQXY UHQGHWLGVSXQNWVNDOUHJLVWUHUHV
SnDUW

QGULQJHQKDUYLUNQLQJIUDEXGJHW

$G3U FLVHULQJDINRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQJUXSSHULQJ
3nIXQNWLRQHUIRUHWDJHWHQSU FLVHULQJDIJUXQGODJHWIRUDWNRPPXQHUQHNDQ
KMHPWDJHUHIXVLRQHIWHUEROLJVW¡WWHORYHQIRUXGJLIWHULIRUELQGHOVHPHGDWRSI\OGHEHKR
YHWIRUDWVLNUHIO\JWQLQJHEROLJHU

3U FLVHULQJHQKDUYLUNQLQJIUDEXGJHW

$G2SUHWWHOVHDIQ\HJUXSSHULQJHUSnIXQNWLRQ
3nIXQNWLRQQHGO JJHVGHQQXY UHQGHJUXSSHULQJRJGHURSUHWWHVHQ
U NNHQ\HJUXSSHULQJHU

'UDQVW
x /LQMHIDJVNRPSHWHQFHILQDQVLHUHWDIVWDWVOLJHWLOVNXG
x 8QGHUVW¡WWHOVHDI¡JHWLQNOXVLRQILQDQVLHUHWDIVWDWVOLJHWLOVNXG
x .ODVVHOHGHOVHILQDQVLHUHWDIVWDWVOLJHWLOVNXG
x /¡EHQGHIDJOLJRSGDWHULQJILQDQVLHUHWDIVWDWVOLJHWLOVNXG
x 6SHFLDOLVWNRPSHWHQFHULQGHQIRUEODO VQLQJPDWHPDWLNVSHFLDOS GDJRJLN
RJGDQVNVRPDQGHWVSURJILQDQVLHUHWDIVWDWVOLJHWLOVNXG
x YULJHV UOLJHLQGVDWVRPUnGHUVRPI[¡JHWDQYHQGHOVHDILWLXQGHUYLVQLQJHQ
ILQDQVLHUHWDIVWDWVOLJHWLOVNXG
x ,QGVDWVRPUnGHUGHURPIDWWHUIOHUHDIRYHQQ YQWHIRUPnOILQDQVLHUHWDIVWDWVOL
JHWLOVNXG

QGULQJHUQHVNHUPHGKHQEOLNSnDWNXQQHRSJ¡UHDQYHQGHOVHQDIGHVWDWVOLJHNRP
SHWHQFHXGYLNOLQJVPLGOHUGHUnUOLJWRYHUI¡UHVWLONRPPXQHUQH

QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIUDEXGJHW

$G-XVWHULQJDIJUXSSHULQJHUSnIXQNWLRQ
6RPI¡OJHDIORYQUDIGHFHPEHURP QGULQJDIORYRPVRFLDOWLOV\QORY
RPVRFLDOVHUYLFHRJORYRPYRNVHQDQVYDUIRUDQEUDJWHE¡UQRJXQJHVDPPHQO JJHV
JUXSSHULQJRJSnIXQNWLRQ2SKROGVVWHGHUIRUE¡UQRJXQJHSnJUXS
SHULQJVnOHGHVDOOHXGJLIWHUHIWHUVHUYLFHORYHQVVWNQUVNDOUHJLVWUHUHV
KHUPHQVXGJLIWHUWLOSODGVHUSnHIWHUVNROHUIULHIDJVNROHURJIULHJUXQGVNROHUPHG
NRVWDIGHOLQJHIWHUORYHQVVWNQUVNDOUHJLVWUHUHVSnJUXSSHULQJ'HW
EHP UNHVHQGYLGHUHDWXGJLIWHUYHGUVWNQUVNDOUHJLVWUHUHVSnIXQNWLRQ
'¡JQLQVWLWXWLRQHUIRUE¡UQRJXQJHHOOHU6LNUHGHG¡JQLQVWLWXWLRQHUPY
IRUE¡UQRJXQJHDIK QJLJDIW\SHQ








QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIUDEXGJHW

$GQGULQJDIIXQNWLRQHUQH
'HQQ\NRQWRSODQIRUXGVDWWHYRNVQHVRPEOHYXGPHOGWYHGRPJDQJUHWWHOVHVVL
GHUWLO´%XGJHWRJUHJQVNDEVV\VWHPIRUNRPPXQHU´RJVRPJ OGHUIRUEXGJHW
LQGHKROGHUHWRYHUODSWLOGHQQXY UHQGHNRQWRSODQQnUGHUDOHQHVHVSnRJ
FLIIHULNRQWRSODQHQ

)XQNWLRQ3OHMHYHGHUODJRJKM OSWLOV\JHDUWLNOHUROLJQYHGSDVQLQJDIG¡HQGHL
HJHWKMHPQHGO JJHVIUDEXGJHWRJHQQ\IXQNWLRQ3HUVRQOLJRJSUDNWLVN
KM OSRJPDGVHUYLFH KMHPPHKM OS WLOSHUVRQHUPHGKDQGLFDSPYRPIDWWHWDIIULW
YDOJDIOHYHUDQG¡U VHUYLFHORYHQVMIVDPW VDPWUHKDELOLWHULQJVIRUO¡E
D RSUHWWHV

'DGHULYLVVHLWV\VWHPHULNNHDQYHQGHVRJFLIIHUNRPPHUEHJJHIXQNWLRQHUWLODW
KHGGH[[RJGHWNDQY UHXKHOGLJWDIKHQV\QWLOEODNRPPXQHUQHVNRQWHULQJRJ
PXOLJKHGHQIRUDWXGDUEHMGHUDSSRUWHULQGHKROGHQGHWLGVVHULHU

.RQWRSODQHQ QGUHVGHUIRUVRPDQI¡UWQHGHQIRU

8GPHOGWNRQWRSODQIRUEXGJHW
1\NRQWRSODQIRUEXGJHW
3HUVRQOLJRJSUDNWLVNKM OSRJ
3HUVRQOLJRJSUDNWLVNKM OSRJ
PDGVHUYLFH KMHPPHKM OS WLOSHUVRQHU
PDGVHUYLFH KMHPPHKM OS WLOSHUVRQHU
PHGKDQGLFDSPYRPIDWWHWDIIULWYDOJDI PHGKDQGLFDSPYRPIDWWHWDIIULWYDOJDI
OHYHUDQG¡U VHUYLFHORYHQVMI
OHYHUDQG¡U VHUYLFHORYHQVMI
VDPW VDPWUHKDELOLWHULQJVIRUO¡E VDPW VDPWUHKDELOLWHULQJVIRUO¡E 
D
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3HUVRQOLJVW¡WWHRJSDVQLQJDI
3HUVRQOLJVW¡WWHRJSDVQLQJDI
SHUVRQHUPHGKDQGLFDSPY VHUYLFHORYHQVSHUVRQHUPHGKDQGLFDSPY VHUYLFHORYHQV
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RJ 
+M OSHPLGOHUIRUEUXJVJRGHUER +M OSHPLGOHUIRUEUXJVJRGHUER
OLJLQGUHWQLQJRJEHIRUGULQJWLOSHUVRQHUPHGOLJLQGUHWQLQJRJEHIRUGULQJWLOSHUVRQHUPHG
KDQGLFDS VHUYLFHORYHQV KDQGLFDS VHUYLFHORYHQV
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QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIUDEXGJHW

$G1HGO JJHOVHDIJUXSSHULQJSnIXQNWLRQ
3nIXQNWLRQQHGO JJHVJUXSSHULQJ(IWHUUHJXOHULQJDIUHOHYDQWHWLOVNXG
VNDOIUHPRYHUUHJLVWUHUHVSnGHQUHOHYDQWHJUXSSHULQJ
QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIUDEXGJHW

$G1\JUXSSHULQJSnIXQNWLRQ
6RPOHGLILQDQVORYVDIWDOHQIRUHUGHULQGJnHWHQGHODIWDOHRPWLOVN\QGHOVHWLOIULYLO
OLJKMHPUHMVH)RUPnOHWPHGGHODIWDOHQHUDWPRWLYHUHIOHUHKHUERHQGHXGO QGLQJHWLODW
EHQ\WWHVLJDIPXOLJKHGHQIRUIULYLOOLJUHSDWULHULQJWLOGHUHVKMHPODQGHOOHUWLGOLJHUHRS
KROGVODQG'HODIWDOHQHUXGP¡QWHWPHGORYQUDIMXQLRP QGULQJDIUHSD
WULHULQJVORYHQRJXGO QGLQJHORYHQ

3nGHQEDJJUXQGRSUHWWHVI¡OJHQGHQ\HJUXSSHULQJSnIXQNWLRQ5HSDWULHULQJ

'UDQVW
x 5HVXOWDWWLOVNXGYHGUHSDWULHULQJDIXGO QGLQJHHIWHUMXOLMIUHSDWULH
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QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIUDUHJQVNDE








$GQGULQJSnIXQNWLRQJUXSSHULQJ
.RQWHULQJVUHJOHUQHSnJUXSSHULQJXQGHUIXQNWLRQWLOUHWWHVVnGHWIUHPJnU
DWGHUIRUVnYLGWDQJnUXGJLIWHUHIWHURJVWNLORYRPUHWWLORUORYRJGDJ
SHQJHYHGEDUVHOHUWDOHRPXGJLIWHUIUHPWLODSULORJKHUHIWHUDOHQHDIO¡EVXG
JLIWHU'HWVN\OGHVDWRJVWNLORYRPUHWWLORUORYRJGDJSHQJHYHGEDUVHO
RSK YHVSUDSULO'HWEHW\GHUDWRSK YHOVHDINRPPXQHUQHVSOLJWWLODWPHG
ILQDQVLHUHSFWDIXGJLIWHUQHWLOGDJSHQJHHIWHUEDUVHOVORYHQVVNHUPHGYLUNQLQJ
IUDGHQDSULOVnOHGHVDWXGJLIWHUWLOGDJSHQJHHIWHUEDUVHOVORYHQVVRP
G NNHUIUDY UVSHULRGHUIUDRJPHGGHQDSULOILQDQVLHUHVSFWDIVWDWHQ

'RJVNDOGDJSHQJHVRPXGEHWDOHVHIWHUEDUVHOVORYHQVRJVRPG NNHUHQSHUL
RGHI¡UGHQDSULOIRUWVDWPHGILQDQVLHUHVPHGSFWDINRPPXQHUQH'HW
J OGHUXDQVHWRPGDJSHQJHQHXGEHWDOHVI¡UHOOHUHIWHUGHQDSULO

QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIUDUHJQVNDE

$G3U FLVHULQJDINRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQ
3nIXQNWLRQSU FLVHUHVGHWDWGHWNXQHUDIO¡EVXGJLIWHUWLOO¡QWLOVNXGVDPW
HIWHUEHWDOLQJHURJWLOEDJHEHWDOLQJHUYHGUIRUV¡UJHOVHXQGHUDNWLYHULQJVRPYHGU¡UHU
SHULRGHQI¡UMDQXDUGHUVNDOUHJLVWUHUHVSnIXQNWLRQ'HWWHHUHQNRQ
VHNYHQVUHWWHOVHVRPI¡OJHDIDWGH¡YULJHDIO¡EVJUXSSHULQJHUSnEOHYQHGODJW
LIRUELQGHOVHPHGRULHQWHULQJVVNULYHOVHQUDIGHFHPEHU

3U FLVHULQJHQKDUYLUNQLQJIUDUHJQVNDE

$G3U FLVHULQJDINRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQ
6RPI¡OJHDIVS¡UJVPnOIUDIOHUHNRPPXQHUHUGHWLLQGOHGQLQJHQWLOIXQNWLRQVRPUnGHW
SU FLVHUHWDWGHDXWRULVHUHGHJUXSSHULQJHUWLOLNNHUHIXVLRQVEHUHWWLJHQGHXGJLIWHUNXQ
NDQDQYHQGHVWLOXGJLIWHUGHUHOOHUVVNXOOHKDYHY UHWUHJLVWUHUHWSnDXWRULVHUHGH
JUXSSHULQJHUWLOUHIXVLRQVEHUHWWLJHQGHXGJLIWHUKYLVXGJLIWHUQHKDYGHY UHWUHIXVLRQV
EHUHWWLJHQGHIRUGHSnJ OGHQGHPnOJUXSSHU

'HWEHW\GHUDWGHUSnJUXSSHULQJDOHQHNDQUHJLVWUHUHVPHQWRUXGJLIWHUGHUYLOOH
KDYHY UHWRPIDWWHWDIJUXSSHULQJHOOHUKYLVGHKDYGHY UHWUHIXVLRQVEHUHW
WLJHQGHIRUGLVVHPnOJUXSSHUYULJHLNNHUHIXVLRQVEHUHWWLJHQGHXGJLIWHUIRUEXQGHW
PHGDWOHYHUHPHQWRU\GHOVHQVRPI[V\JGRPWUDQVSRUWPYDINRPPXQDOWDQVDWWH
GHUHUPHQWRUHUNDQLNNHPHGWDJHVSnJUXSSHULQJ XDQVHWPnOJUXSSHIRUERUJH
UHQGHUPRGWDJHUPHQWRUVW¡WWH 

3nWLOVYDUHQGHYLVNDQGHUSnJUXSSHULQJRJDOHQHUHJLVWUHUHVXGJLIWHU
GHUYLOOHKDYHY UHWRPIDWWHWDIJUXSSHULQJRJKYLVGHKDYGH
Y UHWUHIXVLRQVEHUHWWLJHQGHIRUGLVVHPnOJUXSSHU8GJLIWHUWLOI[9/9WHVW O VHVNUL
YHRJUHJQHWHVW NDQVnOHGHVLNNHUHJLVWUHUHVSnQRJOHDIGHDXWRULVHUHGHJUXSSHULQ
JHUSnIXQNWLRQVRPUnGHW

'HUXGRYHUHUGHWSU FLVHUHWSnJUXSSHULQJRJDWKHQYLVQLQJHQWLOPnOJUXSSHU
YHGU¡UHUPnOJUXSSHWLOK¡UVIRUKROGQnUPHQWRUDIWDOHQLQGJnV MIDWPDQNDQKDYHHQ
IDVWKROGHOVHVPHQWRULRSWLOVHNVPnQHGHUKHUXQGHUHIWHURYHUJDQJWLORUGLQ UEH
VN IWLJHOVHXGGDQQHOVH 

3U FLVHULQJHQKDUYLUNQLQJIUDUHJQVNDE

$G3U FLVHULQJDINRQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQJUXSSHULQJ
.RQWHULQJVUHJOHUQHSnJUXSSHULQJXQGHUIXQNWLRQWLOUHWWHVVnGHWIUHPJnU
DWGHUIRUVnYLGWDQJnUXGJLIWHUHIWHUDRJELORYRPDNWLYVRFLDOSROLWLNHUWDOH
RPDIO¡EVXGJLIWHU'HWVN\OGHVDWDRJELORYRPDNWLYVRFLDOSROLWLNHURSK 
YHWSUMDQXDU










3U FLVHULQJHQKDUYLUNQLQJIUDUHJQVNDE

$G1\HJUXSSHULQJHUSnIXQNWLRQ
'HUWLOI¡MHVQ\HJUXSSHULQJHUSnIXQNWLRQ

'UDQVW
x (IWHUEHWDOLQJDIMRESU PLHWLOHQOLJHIRUV¡UJHUHYHGU¡UHQGH

'UDQVW
x 5HIXVLRQDIXGJLIWHUWLOHIWHUEHWDOLQJDIMRESU PLHWLOHQOLJHIRUV¡UJHUH YHGU¡
UHQGH 

*UXSSHULQJHQVNDODQYHQGHVYHGUHJLVWUHULQJDIHNVWUDRUGLQ UHIWHUEHWDOLQJDIMRE
SU PLHWLOHQOLJHIRUV¡UJHUHYHGU¡UHQGH'HUKHQYLVHVWLODWNRPPXQHUQH
DI67$5YHGEUHYDIPDMHURULHQWHUHWRPDWGHWHUNRQVWDWHUHWDWHQJUXSSH
DIERUJHUHGHUYDULPnOJUXSSHQIRUGHQWLGOLJHUHMRESU PLHRUGQLQJIRUHQOLJHIRUV¡U
JHUH MI/RYQUDIGHFHPEHURPHQnULJIRUV¡JVRUGQLQJIRUHQOLJH
IRUV¡UJHUH YHGIHMOHUEOHYHWXQGWDJHWIRUPXOLJKHGHQIRUDWPRGWDJHHQMRESU PLHL
IRUELQGHOVHPHGO¡QLQGNRPVWLQGHQIRUIRUV¡JVSHULRGHQ MDQXDUGHFHPEHU
 'HSnJ OGHQGHERUJHUHKDUHWUHWVNUDYSnDWInHIWHUEHWDOWHQMRESU PLHXQGHU
IRUXGV WQLQJDIDWGHKDUPRGWDJHWHQO¡QLQGNRPVWLQGHQIRUIRUV¡JVSHULRGHQ
.RPPXQHUQHVXGJLIWWLOHIWHUEHWDOLQJDIMRESU PLHWLOHQOLJHIRUV¡UJHUHUHIXQGHUHV
SFWDIVWDWHQ

QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIUDUHJQVNDE

$G2SUHWWHOVHDIJUXSSHULQJHUWLOEHULJWLJHOVHU
'HURSUHWWHVJHQHUHOOHEHULJWLJHOVHVJUXSSHULQJHUXQGHUGUDQVWSnIXQNWLRQ
RJVRPDQI¡UWQHGHQIRU

)XQNWLRQGUDQVW
x %HULJWLJHOVHU

)XQNWLRQGUDQVW
x %HULJWLJHOVHU

)XQNWLRQGUDQVW
x %HULJWLJHOVHU

)XQNWLRQGUDQVW
x %HULJWLJHOVHU
QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIRUEXGJHW

$G1HGO JJHOVHDIJUXSSHULQJSnIXQNWLRQ
3nIXQNWLRQQHGO JJHVJUXSSHULQJ%LGUDJRJWLOVNXGYHGUWLOVNXGWLONRP
PXQHUPHGHQK¡MDQGHODIERUJHUHPHGVRFLDOHSUREOHPHUGDGHQQHKDUYLUNQLQJWLO
RJPHG

QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIRUUHJQVNDE

$G2SUHWWHOVHDIJUXSSHULQJSnIXQNWLRQ
3nIXQNWLRQRSUHWWHVJUXSSHULQJ7LOVNXGWLONRPPXQHUPHGYDQVNHOLJH
YLONnU3nJUXSSHULQJHQUHJLVWUHUHVWLOVNXGWLONRPPXQHUPHGYDQVNHOLJHYLONnUMI
LORYRPNRPPXQDOXGOLJQLQJRJJHQHUHOOHWLOVNXGWLONRPPXQHU

QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIRUUHJQVNDE








$G3U FLVHULQJYHGUPLGOHUSnV UOLJKHQO JJHOVHVNRQWRIRUNRPPXQDOH
DOPHQH OGUHEROLJHU
,SXQNWLRULHQWHULQJVVNULYHOVHQUDIMDQXDUEOHYGHWSU FLVHUHWDWKHQ
O JJHOVHDIPLGOHUSnHQV UOLJKHQO JJHOVHVNRQWRIRUDOPHQH OGUHEROLJHUHMHWDIHQ
NRPPXQHMILEHNHQGWJ¡UHOVHRPGULIWDIDOPHQHEROLJHUPYVNDOVNHSnHQ
IULYLOOLJJUXSSHULQJSnIXQNWLRQ0HOOHPUHJQLQJVNRQWR

'HWSU FLVHUHV\GHUOLJHUHDWOLNYLGHPLGOHUVRPIUHPNRPPHULIRUELQGHOVHPHGXGD
PRUWLVHUHGHSULRULWHWHUL OGUHEROLJHURJVRPVNDOKHQO JJHVSnHQV UOLJKHQO J
JHOVHVNRQWRMIEHNHQGWJ¡UHOVHQVVWNVNDOUHJLVWUHUHVSnIXQNWLRQ
PHGPRGSRVWSnIXQNWLRQ0HOOHPUHJQLQJVNRQWR9HGLQGEHWDOLQJWLO/DQGVE\J
JHIRQGHQDIDIGHDQI¡UWHPLGOHUMIEHNHQGWJ¡UHOVHQVVWNUHJLVWUHUHV
LQGEHWDOLQJHQYHGQHGVNULYQLQJGLUHNWHSnIXQNWLRQPHGPRGSRVWSnOLNYLGH
PLGOHU

(QGYLGHUHSU FLVHUHVGHWDWIDNWLVNIRUEUXJDIKHQODJWHPLGOHUWLOYHGOLJHKROGHOVHVDPW
NRPPXQHQVDQGHODIKHQODJWHPLGOHUIUDXGDPRUWLVHUHGHOnQVNHUYHGQHGVNULYQLQJDI
KHQO JJHOVHVNRQWRSnIXQNWLRQPHGPRGSRVWSnEDODQFHNRQWRHQ´

3U FLVHULQJHQKDUYLUNQLQJIRUUHJQVNDE

$GQGULQJDIUHJOHUQHYHGU¡UHQGHWMHQHVWHPDQGVSHQVLRQVIRUSOLJWHOVHUSn
IXQNWLRQ
'HUIRUHWDJHVHQRSGDWHULQJDIUHJOHUQHIRUEHUHJQLQJDIIRUSOLJWHOVHQIRULNNH
IRUVLNULQJVG NNHGHWMHQHVWHPDQGVSHQVLRQHUVnGHVYDUHUWLOV GYDQOLJSUDNVLVLSHQ
VLRQVEUDQFKHQ'HY VHQWOLJVWH QGULQJHUYHGU¡UHUIRUXGV WQLQJHUQHIRURSJ¡UHOVHQ
DIIRUSOLJWHOVHQ'HQ\HIRUXGV WQLQJHUHUI¡OJHQGH

x (QSHQVLRQVDOGHUVYDUHQGHWLOnUHIWHUWLGOLJVWHSHQVLRQVXGEHWDOLQJVDOGHULKW
SHQVLRQVUHJXODWLYHWIRUNRPPXQHU
'HWHULSUDNVLVLGHQWLVNPHGGHWQXY UHQGHRSJ¡UHOVHVWLGVSXQNWVRPHU
nULGHWGHWWHSHQVLRQHULQJVWLGVSXQNWVYDUHUWLOGHWWLGOLJVWHWLGVSXQNWKYRUWMH
QHVWHPDQGHQLKHQKROGWLOGHWJ OGHQGHSHQVLRQVUHJXODWLYNDQI¡UWLGVSHQVLR
QHUHVXGHQIUDGUDJLI¡UWLGVWLOO JJHW

x )RUYHQWHWOHYHDOGHUEDVHUHVSn)LQDQVWLOV\QHWVVHQHVWRIIHQWOLJJMRUWHEHQFK
PDUNIRUOHYHWLGVIRUXGV WQLQJHULQNOEHQFKPDUNIRUIRUYHQWHGHIUHPWLGLJHOH
YHWLGVIRUEHGULQJHU
)LQDQVWLOV\QHWVEHQFKPDUNIRUGHQREVHUYHUHGHQXY UHQGHG¡GHOLJKHGEH
UHJQHVSnEDJJUXQGDILQGEHUHWQLQJHUIUDHQU NNHGDQVNHSHQVLRQVVHOVND
EHU'HWWHEHQFKPDUNDIVSHMOHUVHNWRUG¡GHOLJKHGHQIRUSHQVLRQVIRUVLNUHGH
GDQVNHUHKYLONHWPnDQWDJHVDWY UHHWPHUHUHWYLVHQGHQLYHDXIRUDQVDWWH
WMHQHVWHP QGHQGGHQQXY UHQGHDQWDJHOVHEDVHUHWSn'DQPDUNV6WDWLVWLN
VRPLQNOXGHUHUDOOHGDQVNHUH

%HQFKPDUNIRUGHIRUYHQWHGHIUHPWLGLJHOHYHWLGVIRUEHGULQJHUEHUHJQHVSn
EDJJUXQGDIEHIRONQLQJVGDWDIUDKHOH'DQPDUN

x 5HQWHQLYHDXEDVHUHVSn(,23$¶VULVLNRIULHGLVNRQWHULQJVUHQWHNXUYHXGHQYR
ODWLOLWHWVMXVWHULQJ
,GHQXY UHQGHUHJOHUHUUHQWHQIDVWVDWWLOHQNRQVWDQW SFW ,KHQKROGWLOLQ
WHUQDWLRQDOHUHJQVNDEVVWDQGDUGHU ,$6 E¡UIRUSOLJWHOVHQRSJ¡UHVXQGHU
KHQV\QWDJHQWLOGHWEHGVWHVN¡QSnGHWIUHPWLGLJHUHQWHQLYHDX5HQWHQLYHDXHW
EDVHUHVGHUIRUSn(XURSHDQ,QVXUDQFH2FFXSDWLRQDO3HQVLRQV$XWKRULW\¶V
(,23$ ULVLNRIULHGLVNRQWHULQJVUHQWHNXUYHXGHQYRODWLOLWHWVMXVWHULQJVRP)L
QDQVWLOV\QHWNU YHUDQYHQGWLIRUELQGHOVHPHGPnOLQJDIIRUVLNULQJVIRUSOLJWHO
VHU








x

,QIODWLRQVQLYHDXRJGHUPHG\GHOVHVUHJXOHULQJVQLYHDXEDVHUHVSnVDPIXQGV
IRUXGV WQLQJHUQHVRPnUOLJWRIIHQWOLJJ¡UHVDI)RUVLNULQJRJ3HQVLRQ,QIODWLR
QHQIDVWV WWHVXGIUDGHWODQJVLJWHGHVN¡Q
,GHQXY UHQGHUHJOHUHUGHWIRUXGVDWDWLQIODWLRQHQHUNRQVWDQW9HGDWEDVH
UHLQIODWLRQHQSnVDPIXQGVIRUXGV WQLQJHUQHDQYHQGHVVDPPHIDNWRUVRP
SHQVLRQVEUDQFKHQEUXJHULVLQHIUHPVNULYQLQJHU,QIODWLRQHQIDVWV WWHVXGIUD
GHWODQJVLJWHGHVN¡Q

x

)RUDOOHWMHQHVWHP QGEHUHJQHVIRUSOLJWHOVHQVRPGHQWLOEDJHGLVNRQWHUHGH
NDSLWDOY UGLDIGHIRUYHQWHQGHIUHPWLGLJHXGEHWDOLQJHU)RUHUKYHUYVDNWLYH
VNDOGHULQGUHJQHVDQFLHQQLWHWVVWLJQLQJHULQGWLOSHQVLRQHULQJPHQV¡YULJH
UHJQHVVRPRSVDWWHSHQVLRQHU
,GHQQXY UHQGHUHJOHUIRUXGV WWHUEHUHJQLQJHQDWDOOHWMHQHVWHP QGLNNH
RSWMHQHUDQFLHQQLWHWIUDRJPHGEHUHJQLQJVGDWRHQKYRUPHGGHWLGOLJHUHHU
EOHYHWRSJMRUWVRPY UHQGHRSVDWWHSHQVLRQHU'HWWHKDUEHYLUNHWEHW\GHOLJH
VWLJQLQJHULIRUSOLJWHOVHQSnJUXSSHQDIHUKYHUYVDNWLYHWMHQHVWHP QG+YLV
PDQDOOHUHGHHUDQVDWVRPWMHQHVWHPDQGVnHUGHWRYHUYHMHQGHVDQGV\QOLJW
DWPDQRJVnSHQVLRQHUHVVRPWMHQHVWHPDQG)RUDWEDVHUHIRUSOLJWHOVHQSn
GHWEHGVWHVN¡QLQGUHJQHVDQFLHQQLWHWVVWLJQLQJHUIUHPDGUHWWHW




$IVOXWQLQJVYLVVNDOGHWEHP UNHVDWGHULNNH QGUHVSnDWIRUSOLJWHOVHQNXQVNDO
RSJ¡UHVDNWXDUP VVLJWKYHUWIHPWHnU,PLGOHUWLGKHQOHGHVRSP UNVRPKHGHQSnDW
QGULQJHULUHQWHQLYHDXHWNDQKDYHEHW\GHOLJLQGIO\GHOVHSnRSJ¡UHOVHQDIIRUSOLJWHO
VHQ

QGULQJHQWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIUDUHJQVNDE

.RPPXQHUQHNDQGRJYHQWHPHGDWLPSOHPHQWHUH QGULQJHQWLOGHWnUKYRUNRPPX
QHQLVLQnUVWXUQXVVNDOKDYHXGDUEHMGHWQ\DNWXDUEHUHJQLQJNRQRPLRJ,QGHQ
ULJVPLQLVWHULHWVWLOOHUVnOHGHVLNNHNUDYRPDWGHUVNDOIRUHWDJHVHQQ\DNWXDUP VVLJ
EHUHJQLQJIRU

$G2SK YHOVHDISOLJWHQWLODWLQGEHUHWWHHWVN¡QRYHUGHWIRUYHQWHGHnUV
UHJQVNDE
5HJHULQJHQRJ./EOHYLIRUELQGHOVHPHG¡NRQRPLDIWDOHQIRUHQLJHRPDWDIVNDI
IHNUDYHWRPHWKDOYnUOLJWUHJQVNDE'HWHUKHQVLJWHQDWIUHPV WWHORYIRUVODJLHIWHUnUHW
VnSOLJWHQWLODWXGDUEHMGHKDOYnUVUHJQVNDENDQRSK YHVPHGYLUNQLQJIRUKDOY
nUVUHJQVNDEHWIRU.RPPXQHUQHVNDOVnOHGHVIRUWVDWXGDUEHMGHHWKDOYnUVUHJQ
VNDEIRU

'HULPRGRSK YHVPHGYLUNQLQJIRUKDOYnUVUHJQVNDEHWSOLJWHQWLODWKDOYnUVUHJQ
VNDEHWVNDOLQGVHQGHVWLONRQRPLRJ,QGHQULJVPLQLVWHULHWOLJHVRPNUDYHWRPDWGHUL
IRUELQGHOVHPHGKDOYnUVUHJQVNDEHWVNDOLQGEHUHWWHVHWVN¡QRYHUGHWIRUYHQWHGHUHJQ
VNDE

,QGEHUHWQLQJHQDIUHJQVNDEHWIRUNYDUWDOWLO'DQPDUNV6WDWLVWLNIRUHWDJHVX Q
GUHWSnVDPPHPnGHVRPGH¡YULJHNYDUWDOVUHJQVNDEHU

QGULQJHQKDUYLUNQLQJIUDUHJQVNDE

$GYULJH QGULQJHURJSU FLVHULQJHU

D  ,EHVNULYHOVHQDIPnOJUXSSHRSGHOLQJHQSnKRYHGNRQWR QGUHVI¡OJHQGH

x %HVN IWLJHOVHRYHUI¡UVOHUPY QGUHVWLORJVnDWRPIDWWHIXQNWLRQ
x 7LOEXGWLOE¡UQRJXQJHPHGV UOLJHEHKRY QGUHVWLORJVnDWRPIDWWHIXQNWLRQ


E  ,NDSLWHOSU FLVHUHVGHWYHGUIXQNWLRQHUQHRJ KM OSHPLGOHUWLO
KHQKROGVYLV OGUHRJSHUVRQHUPHGKDQGLFDSPY DWGHWHUSDUDJUDIIHQGHUHU







VW\UHQGHIRUKYRUXGJLIWHUWLOKM OSHPLGOHUVNDONRQWHUHV+YLVKM OSHPLGOHWHU
Q¡GYHQGLJWVRPHQGHODIJHQRSWU QLQJHQHIWHUVHUYLFHORYHQVHOOHUVXQG
KHGVORYHQVNRQWHUHVXGJLIWHQSnIXQNWLRQPHQVXGJLIWHQNRQWHUHV
SnIXQNWLRQHUQHKYLVKM OSHPLGOHWHUEHYLOJHWHIWHUVHUYLFHOR
YHQVNDSLWHO

F  7LOV\QVP\QGLJKHGHQ QGUHV WLO $QNHVW\UHOVHQ L NDSLWHO  MI GH LQGOHGHQGH
EHP UNQLQJHUWLO QGULQJ DIEHNHQGWJ¡UHOVHRPNRPPXQHUQHVEXGJHWRJUHJQ
VNDEVY VHQUHYLVLRQPY

G  3nIXQNWLRQVOHWWHVRUGHW´XGJLIWHU´SnJUXSSHULQJXQGHUGUDQVW
+HUPHGVLNUHVRYHUHQVVWHPPHOVHLRUGO\GHQLIRUKROGWLOJUXSSHULQJXQGHU
GUDQVW

H  ,IRUELQGHOVHPHGRPJDQJUHWWHOVHVVLGHUEOHYGHWSU FLVHUHWDWWLOVNXGIUD
VWDWHQWLOODYHUHI UJHWDNVWHUIRUJRGVWUDQVSRUWWLORJIUD¡HUQHMIDLORYRP
NRPPXQDOXGOLJQLQJRJJHQHUHOOHWLOVNXGWLONRPPXQHUVDPWWLOVNXGWLOQHGV WWHOVH
DII UJHWDNVWHUWLOSDVVDJHUHURJELOHUPYWLORJIUD¡HUVNDOLQGW JWVI¡UHVSn
IXQNWLRQ) UJHGULIW

)XQNWLRQJUXSSHULQJNRQVHNYHQVUHWWHVLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGSU 
FLVHULQJHQ

I  NRQRPLRJ,QGHQULJVPLQLVWHULHWKDUGHQIHEUXDUXGWDOWDWKM OSHPLGOHU
HIWHULORYRPVRFLDOVHUYLFHDOWLGYLOY UHNRPPXQHQVHMHQGRP'HWWHXDQ
VHWRPKM OSHQHU\GHWVRPXGOnQNRQWDQW\GHOVHHOOHUXGOHYHUHWVRPQDWXUDO
KM OS'HWWHPHGI¡UHUDWLQGN¡EDIKM OSHPLGOHUHIWHULNNHVNDONRQWHUHVSn
DUWRJGHUYLOVRPI¡OJHKHUDIY UHPXOLJKHGIRUIXOGPRPVUHIXVLRQLIRUELQ
GHOVHPHGLQGN¡EHW

.RQWHULQJVUHJOHUQHSnIXQNWLRQ+M OSHPLGOHUIRUEUXJVJRGHUEROLJLQGUHW
QLQJRJEHIRUGULQJWLO OGUH VHUYLFHORYHQVRJ VDPW
+M OSHPLGOHUIRUEUXJVJRGHUEROLJLQGUHWQLQJRJEHIRUGULQJWLOSHUVRQHUPHGKDQ
GLFDS VHUYLFHORYHQVRJ NRQVHNYHQVUHWWHV

J  'HUIRUHWDJHVHQU NNHPLQGUHUHGDNWLRQHOOH QGULQJHU

3XQNWHUQHD±JWU GHULNUDIWPHGYLUNQLQJIRUUHJQVNDE


)¡OJHQGHVLGHU QGUHVL´%XGJHWRJUHJQVNDEVV\VWHPIRUNRPPXQHU´
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Orientering om 45. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem
for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 3
1. Præciseringer på funktion 3.22.09
2. Oprettelse af ny funktion 3.30.47 til kommunalt drevne gymnasieskoler
3. Opdatering af konteringsreglerne vedrørende funktion 3.35.60 Museer
Hovedkonto 5
4. Nedlæggelse af gruppering 102 på funktion 5.22.07
5. Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.25 udbygges og tydeliggøres
6. Institutionsbetegnelsen på funktion 5.25.13 ændres
7. Nedlæggelse af gruppering 012 på funktion 5.25.19
8. Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.28 tydeliggøres
9. Gruppering 003 på funktion 5.28.20 under dranst 2 omdøbes til ’Berigtigelser
af refusion vedrørende advokatbistand’
10. Opsplitning af gruppering 015 på funktion 5.28.21
11. Oprettelse af gruppering 019 på funktion 5.28.21
12. Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.28.22
13. Nedlæggelse af gruppering 003, 005 og 007 på funktion 5.28.25
14. Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.38 tydeliggøres

15. Oprettelse af grupperinger på funktion 5.38.39
16. Præcisering af lovhenvisning på funktion 5.38.40 vedr. servicelovens § 10
17. Præcisering af lovhenvisning på funktion 5.38.45 vedr. servicelovens § 101 a
18. Præcisering af konteringsreglerne vedr. Kofoedsminde på funktion 5.38.50
19. Ny funktion 5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens
§ 238 a)
20. Ændring på funktion 5.46.60
21. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.46.61
22. Tydeliggørelse af konteringsreglerne vedr. funktion 5.57.72
23. Oprettelse af grupperinger på funktion 5.57.72
24. Ny opdeling af funktion 5.57.74
25. Oprettelse af nye grupperinger vedr. refusion af udgifterne til flygtninge efter
serviceloven og dagtilbudsloven
26. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.58.82
27. Oprettelse af gruppering på funktion 5.68.98
28. Præcisering vedrørende anvendelse af art 8.6 på gruppering 100, 101, 103 og
104 på funktion 5.68.98
29. Præcisering vedr. gruppering 003 på funktion 5.72.99
Hovedkonto 7- 9
30. Præcisering af konteringsreglerne på funktion 8.28.17
31. Præciseringer på funktion 8.38.37
Alle kapitler
32. Øvrige ændringer og præciseringer
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Ad 1 Præciseringer på funktion 3.22.09
De autoriserede driftsgrupperinger 002-008 på funktion 3.22.09 kan både være finansieret af kommunale midler og statslige tilskud. Derfor tilrettes grupperingstitlerne.
Det præciseres endvidere, at afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse, såsom vikardækning og transportudgifter registreres på funktion 3.22.01.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 2 Oprettelse af ny funktion 3.30.47 til kommunalt drevne gymnasieskoler
Der oprettes en ny funktion (3.30.47) til registrering af udgifter og indtægter vedr.
kommunalt drevne gymnasieskoler. Funktionen kan alene anvendes af Københavns
Kommune, da Sankt Annæ Gymnasium er den eneste kommunalt drevne gymnasieskole.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 3 Opdatering af konteringsreglerne vedrørende funktion 3.35.60 Museer
Der foretages en forenkling og opdatering af konteringsreglerne på funktion 3.35.60
Museer. Det indebærer, at de vejledende driftsgrupperinger 022-082 og refusionsgrupperingerne 002 og 004 nedlægges, da der ikke længere eksisterer en indberetningspligt for kommunale udgifter og indtægter vedrørende museer til Slots- og Kulturstyrelsen.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 4 Nedlæggelse af gruppering 102 på funktion 5.22.07
På funktion 5.22.07 nedlægges gruppering 102 under dranst 2, da udgifter efter sundhedsloven ikke er omfattet af den centrale refusionsordning.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 5 Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.25 udbygges og tydeliggøres
Konteringsreglerne vedr. dagtilbudsområdet (hovedfunktion 25) er udbygget med regler for hver enkelt funktion som erstatning for de tidligere samlede regler for alle tilbud
efter dagtilbudsloven.
Endvidere er der foretaget en række rettelser af sproglig karakter, opdatering af lovhenvisninger, samt tydeliggørelse af de gældende regler for kontering.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 6 Institutionsbetegnelsen på funktion 5.25.13 ændres
Betegnelsen på funktion 5.25.13 ’Integrerede institutioner’ er ændret til ’Tværgående
institutioner’. Funktionen skal forsat anvendes til registrering af udgifter og indtægter
vedrørende institutioner, som optager børn og unge efter mindst to af følgende tre
afsnit i dagtilbudsloven: Daginstitutioner (afsnit II), Fritidshjem (afsnit III) og Klubtilbud
(afsnit IV).
Ændringen sker for at præcisere, at funktionen ikke vedrører institutioner, der alene
består af daginstitutioner.
Ændringen har virkning fra regnskab 2018.
Ad 7 Nedlæggelse af gruppering 012 på funktion 5.25.19
På funktion 5.25.19 nedlægges den nuværende gruppering 012, da der ikke er lovhjemmel til at tilbyde det obligatoriske sprogstimuleringstilbud i privatinstitutioner.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 8 Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.28 tydeliggøres
Konteringsreglerne på hovedfunktion 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
tydeliggøres i konteringsvejledningen.
Endvidere er der foretaget en række rettelser af sproglig karakter samt opdatering af
lovhenvisninger.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 9 Gruppering 003 på funktion 5.28.20 under dranst 2 omdøbes til ’Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand’
Gruppering 003 på funktion 5.28.20 under dranst 2 omdøbes fra ’Berigtigelser’ til ’Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand’ for at præcisere, at berigtigelser på
denne funktion alene vedrører refusion for advokatbistand.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 10 Opsplitning af gruppering 015 på funktion 5.28.21
For at understøtte det politiske fokus på den tidlige, forebyggende indsats og dermed
sikre overblik over udgifterne på børneområdet, er gruppering 015 på funktion 5.28.21
opsplittet i 2 nye grupperinger:
x

016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)
På denne gruppering registreres udgifter til gratis familieorienteret rådgivning,
rådgivning til vordende forældre og herunder rådgivning som åbent, anonymt tilbud, samt gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, samt familievejlederordning til familier med børn med nedsat funktionsevne og adfærdsvanskeligheder.

x

017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6).
På denne gruppering registreres udgifter til forebyggende indsatser og økonomisk
støtte i forbindelse med konsulentbistand, udgifter til prævention samt økonomisk
støtte til fritidsaktiviteter.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 11 Oprettelse af gruppering 019 på funktion 5.28.21
Til registrering af udgifter og indtægter til ledsagelse af børn og unge mellem 12 og 18
år efter servicelovens § 45 oprettes følgende gruppering på funktion 5.28.21:
x

019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)

Udgifterne registreres således ikke på gruppering 003 funktion 5.38.53. Udgifter vedr.
servicelovens § 97 om ledsagelse til voksne registreres fortsat på gruppering 003 på
funktion 5.38.53.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 12 Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.28.22
Der oprettes en ny gruppering 008 ’Tabt arbejdsfortjeneste (§66 a, stk. 2)’ til registrering af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til
pleje af det anbragte barn efter servicelovens § 66 a, stk. 2. Disse udgifter skulle tidligere konteres på gruppering 005 på funktion 5.28.22. På funktion 5.28.22 oprettes
således følgende gruppering:
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x

008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 a, stk. 2)

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 13 Nedlæggelse af gruppering 003, 005 og 007 på funktion 5.28.25
Gruppering 003, 005 og 007 på funktion 5.28.25 vedr. forældrebetaling i særlige dagog klubtilbud nedlægges. Udgifterne og indtægterne herfra samles på gruppering 092,
hvor kommunerne fremadrettet skal kontere udgifter og indtægter fra forældrebetaling,
netto. Gruppering 092 på funktion 5.28.25 omdøbes samtidigt til ’Forældrebetaling’.
Baggrunden er, at det ikke med den nuværende bekendtgørelse nr. 1034 af 20. august 2007 om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og
unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er et krav, at
kommunen skal fastsætte og budgettere med forældrebetaling fra alle forældre med
børn i dagtilbuddene. Kontoplanen ændres derfor, så det afspejler nettoprincippet,
dvs. de faktiske indtægter fra forældrebetaling, og ikke bruttoprincippet, der anvendes
i almene tilbud.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 14 Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.38 tydeliggøres
Konteringsreglerne på hovedfunktion 38 Tilbud til voksne med særlige behov tydeliggøres. Endvidere er der rettelser af sproglig karakter samt opdatering af lovhenvisninger.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 15 Oprettelse af grupperinger på funktion 5.38.39
Den 1. januar 2018 træder tre nye paragraffer §§ 82 a, b og c i kraft i serviceloven,
hvorefter kommunerne får mulighed for at tilbyde hhv. forebyggende gruppebaseret
hjælp og støtte efter servicelovens § 82 a, tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og
støtte efter servicelovens § 82 b og støtte, omsorg og rådgivning i sociale akuttilbud til
personer med psykiske lidelser efter servicelovens § 82 c. De nye bestemmelser indgår i den revision af servicelovens voksenbestemmelser, som partierne bag satspuljen
indgik aftale om den 4. november 2016.
Der oprettes tre nye grupperinger på funktion 5.38.39:
x 011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)
x 012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)
x 013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 16 Præcisering af lovhenvisning på funktion 5.38.40 vedr. servicelovens § 10
I den nuværende kontoplan og konteringsvejledning er det ikke præciseret, at funktion
5.38.40 vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner også omfatter generel rådgivning
givet efter § 10. Denne paragraf er nu tilføjet.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 17 Præcisering af lovhenvisning på funktion 5.38.45 vedr. servicelovens §
101 a
I den nuværende kontoplan og konteringsreglerne er det ikke præciseret, at dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på funktion 5.38.45 også omfatter hjælp givet efter
servicelovens § 101 a, som trådte i kraft d. 1. juli 2015. Denne paragraf er nu tilføjet.
Præciseringen har virkning fra regnskab 2018.
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Ad 18 Præcisering af konteringsreglerne vedr. Kofoedsminde på funktion
5.38.50
De gældende konteringsregler for udgifter og indtægter vedr. Kofoedsminde er præciseret. Kofoedsminde er hjemlet i servicelovens § 108, hvorfor udgifter og indtægter
skal konteres på funktion 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold. Dette gælder
både for den takstfinansierede del og den objektive finansieringsdel.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 19 Ny funktion 5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)
Som følge af lov nr. 691 af 8. juni 2017 om ændring af lov om anvendelse af tvang i
psykiatrien og sundhedsloven oprettes en ny funktion 5.38.54. Her skal udgifter og
indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens
§ 238 a, registreres.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 20 Ændring på funktion 5.46.60
Som led i Aftale om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge
af 17. november 2016 (udmøntet med lov nr. 705 af 8. juni 2017) indgik, at tilbuddet
om arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse ophører som et særskilt tilbud pr. 1. juli
2017. Herudover afskaffes statsrefusionen for ordinær danskuddannelse for udenlandske studerende, arbejdstagere mv. pr. 1. januar 2018.
Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløb samt for øvrige er således ikke omfattet af statsrefusion efter 2017. På gruppering 003 under dranst 2 slettes derfor henvisningen til gruppering 012 og 013.
Der oprettes imidlertid en gruppering under dranst 2 til refusion af afløbsudgifter vedrørende 2017 og tidligere:
x

005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidligere

Endvidere ændres gruppering 103 på funktion 5.46.60 til en afløbsgruppering og
gruppering 002 under dranst 2 konsekvensrettes.
Der er endvidere foretaget enkelte præciseringer af kontotekster og i konteringsreglerne på funktionen. Ændringerne afspejler primært konsekvensændringer i forhold til
tidligere lovændringer uden refusionsmæssig betydning.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 21 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.46.61
På funktion 5.46.61 nedlægges gruppering 092 Tilbagebetalinger vedrørende hjælp i
særlige tilfælde mv. før 2008 med 75 pct. refusion.
På funktion 5.46.61 nedlægges gruppering 026 på dranst 2 Refusion af tilbagebetaling
vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. før 2008 med 75 pct. refusion (grp. 092).
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 22 Tydeliggørelse af konteringsreglerne vedr. funktion 5.57.72
Konteringsreglerne på funktion 5.57.72 Sociale formål tydeliggøres. Endvidere er der
foretaget en række rettelser af sproglig karakter.
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Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 23 Oprettelse af grupperinger på funktion 5.57.72
Til registrering af opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og
tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om
Udbetaling Danmark, oprettes følgende grupperinger under dranst 1 på funktion
5.57.72 Sociale formål:
x

011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26,
stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark

x

012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26,
stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark

Grupperingerne skal anvendes til registrering af udgifter til tab for alle ydelser og tilskud, som administreres af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab
efter § 26, stk. 4, eller stk. 5, 1. og 2. pkt., uanset om kommunerne i øvrigt medfinansierer ydelsen eller tilskuddet. Alle udgifter til tab som dækkes af kommunerne efter
lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4, og stk. 5, 1. og 2. pkt., registreres på de pågældende grupperinger, uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 24 Ny opdeling af funktion 5.57.74
På funktion 5.57.74 foretages en ny opdeling af udgifterne vedrørende udgifter til integrationsydelse, kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge. Opdelingen sker under
hensyn til at kunne følge, hvilke grupper af flygtninge hjælpen er tildelt. Endvidere er
der foretaget en generel opdatering af konteringsreglerne. Ændringerne af grupperingerne omfatter:
a) To nye grupperinger, hhv. gruppering 007 og 009, som samlet indeholder de
samme udgifter som de nuværende grupperinger 004 og 005. Med ændringen
skal udgifter opdeles efter modtagegruppen, mod den hidtidige opdeling efter
ydelser. Der oprettes således følgende driftsgrupperinger på funktion 5.57.74:
x

007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge (integrationsydelse mv.)
Her registreres følgende udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn. Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse,
kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv
socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og 14 samt § 74.
Udgifterne registreres på denne gruppering, medmindre kommunen har besluttet
at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.

x

009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat
funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)
Her registreres udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til
flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold.
Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp
samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og
14 samt § 74 på denne gruppering.

b) Tre nye grupperinger, hhv. gruppering 008, 010 og 011, som samlet indeholder
udgifterne på den hidtidige gruppering 006. Med ændringerne opdeles den hidtidi-
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ge gruppering 006 i følgende nye driftsgrupperinger, der oprettes på funktion
5.57.74:
x

008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn
Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik.
Udgifter efter lov om aktiv socialpolitik registreres på denne gruppering, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.

x

010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold.

x

011Hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp efter servicelovens § 100 til
dækning af nødvendige merudgifter til flygtninge med handicap anbragt i døgnophold.

c) Gruppering 016 omdøbes til ”Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med
100 pct. refusion til flygtning i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)” for at tydeliggøre,
hvilke udgifter der skal konteres her. Grupperingen omfatter udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter §§ 41 og 42 i serviceloven og merudgifter mv.
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i serviceloven i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen med 100 pct. refusion.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.
Ad 25 Oprettelse af nye grupperinger vedr. refusion af udgifterne til flygtninge
efter serviceloven og dagtilbudsloven
Der foretages en række ændringer i kontoplanen vedr. refusion af udgifterne til flygtninge efter serviceloven og dagtilbudsloven. Dette sker under hensyn til at kunne følge, hvilke grupper af flygtninge hjælpen er tildelt.
De nuværende grupperinger under dranst 2 vedr. refusion af udgifter til flygtninge
nedlægges og erstattes med den eller de relevante af følgende nye grupperinger under dranst 2, der oprettes på de relevante funktioner:
For udgifter efter serviceloven:
x

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181,
stk. 3, nr. 2)

x

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt
nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

x

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. §
181, stk. 2)

For udgifter efter dagtilbudsloven:
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x

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til
uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2)

x

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til
flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf.
§ 99 stk.2, nr. 1)

Herudover nedlægges berigtigelseskontiene på de funktioner, hvor der alene er refusion af udgifter til flygtninge mv. Det følger således af de almindelige konteringsregler,
at refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for
flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
Ad 26 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.58.82
På funktion 5.58.82 nedlægges gruppering 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for
flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum).
På funktion 5.58.82 nedlægges endvidere gruppering 019 Jobafklaringsforløb, mentor
for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31
b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum).
Udgifter til mentor for flere personer for hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb
registreres fremover på hhv. gruppering 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50
pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f og gruppering 018
Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f.
Baggrunden for nedlæggelserne er, at der for de øvrige målgrupper for mentorstøtte
ikke længere skelnes mellem mentorudgifter pr. person og pr. plads i kontoplanen. På
den baggrund er det derfor uaktuelt at beholde opdelingen for ressourceforløbspersoner og personer i jobafklaringsforløb.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
Ad 27 Oprettelse af gruppering på funktion 5.68.98
Som led i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark
og praktikpladser af 19. august 2016 er det aftalt, at der afsættes en pulje i perioden
2017-2019 til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Til registrering af udgifter og tilskud fra staten
vedrørende pulje til opkvalificering på mangelområder oprettes følgende driftsgruppering på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger
x

104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017.
Det bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har varslet om ændringen på deres hjemmeside med henblik på at lette omposteringen.
Ad 28 Præcisering vedrørende anvendelse af art 8.6 på gruppering 100, 101, 103
og 104 på funktion 5.68.98
På gruppering 100, 101, 103 og 104 på funktion 5.68.98 skal kommunerne – foruden
udgifterne – også registrere statstilskuddet på dranst 1. Det er vigtigt af hensyn til
udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af
udgifter og indtægter. Med henblik på at kunne beregne de registrerede udgifter før
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statstilskud skal det derfor præciseres, at kommunerne skal registrere statstilskuddet
på art 8.6. Statstilskud.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017.
Ad 29 Præcisering vedr. gruppering 003 på funktion 5.72.99
Pr. 1. juli 2017 kan kommunalbestyrelsen tegne en ansvars- og ulykkesforsikring for
borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats i
kommunen, jf. servicelovens § 18 a. Udgifterne hertil skal konteres på den nuværende
funktion gruppering 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde på funktion 5.72.99.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
Ad 30 Præcisering af konteringsreglerne på funktion 8.28.17
På funktion 8.28.17 præciseres det, at tilgodehavender, der eksisterer ved årets udgang, men som først indbetales i nyt regnskabsår skal registreres på funktion 8.28.14
Tilgodehavender i betalingskontrol. Det præciseres endvidere, at kort gæld, der eksisterer ved årets udgang, men som først betales i nyt regnskabsår skal registreres som
en forskydning under kortfristet gæld på f.eks. funktion 8.52.56 Anden kortfristet gæld
med indenlandsk betalingsmodtager.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2017.
Ad 31 Præciseringer på funktion 8.38.37
I konteringsreglerne til gruppering 002 på funktion 8.38.37 præciseres det, at grupperingen også omfatter frivilligt tilbagebetalt særlig støtte.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018.

Ad 32 Øvrige ændringer og præciseringer
a) Der er enkelte rettelser af sproglig karakter i konteringsreglerne vedr. den centrale
refusionsordning på funktion 5.22.07. Derudover foretages konsekvensrettelser af
gruppering 106-108 på funktion 5.22.07 i konteringsreglerne på baggrund af ændringer i forbindelse med 44. omgang rettelsessider til Budget- og regnskabssystemet.
b) Det præciseres i konteringsreglerne til gruppering 001 Myndighedsudøvelse under
funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger, at udgifter til visse myndighedsopgaver skal konteres særskilt på funktionerne 6.45.53-6.45.58. Fx skal myndighedsudøvelse på ældreområdet konteres på 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.
c) Paragrafhenvisningen på gruppering 012 på funktion 8.51.52 er rettet i kapitel 3.8,
således at der er overensstemmelse med paragrafhenvisningen i kapitel 4.8.
d) Ved orienteringsskrivelse af 5. juli 2017 blev af reglerne for artskontering ved
medfinansiering af ydelser mv., som udbetales af Udbetaling Danmark, ændret. I
forlængelse heraf præciseres det, at begravelseshjælp skal konteres med art 4.6.
Konteringsreglerne på funktion 4.62.90 gruppering 004 konsekvensrettes.
e) Momspositivlisten i afsnit 2.6 er opdateret, og den nye momsrefusionsbekendtgørelse er indsat i kapitel 9. Kommunerne vil i januar 2018 modtage et særskilt orienteringsbrev om ændringerne.
f)

Der foretages en lang række mindre redaktionelle ændringer, herunder primært
med henblik på at skabe overensstemmelse mellem titler på funktioner og grupperingstitler i hhv. kapitel 3 og 4.
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Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit
Kapitel 2
2.6
Kapitel 3
3.0

Side

Punkt

9-12

32e)

1

32f)

3.2

1-2

32f)

3.3

1

1

3.3

1-2

32f)

3.3
3.3
3.4
3.5.1
3.5.1
3.5.1
3.5.1
3.5.1
3.5.2
3.5.2
3.5.2
3.5.2
3.5.2
3.5.2
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.4
3.5.4
3.5.4
3.5.4
3.5.4
3.5.4
3.5.5
3.5.5
3.5.7
3.5.7
3.5.7
3.5.8
3.5.9
3.5.9
3.5.9
3.6
3.7
3.8
3.8
3.9
Kapitel 4
4.0
4.1
4.3

2
3
1
1
1
1-3
2
3
1-3
1-3
1
1
1
2
3
1-2
1
1-4
1-4
1
2
4
3
1-2
2,4
2
4
4
4
4
5
6
1
3
1-2
3
1

2
3
32f)
25
4
5
6
7
25
8
9
10
11
12
13
25
15
25
14
16
17
19
11
20
21
23
24
25
26
32f)
27
29
32f)
32f)
32f)
32c)
32f)

4, 14
4, 8-9
2, 3, 7-8, 11

32f)
32f)
32f)
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Afsnit
4.3
4.3
4.3
4.4
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.3
4.5.3
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5.5
4.5.5
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.7
4.5.8
4.5.8
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.6
4.6
4.6
4.7
4.8
4.8
4.8
4.9
Kapitel 9
9.0
9.1

Side
6-7
10
10-11
4
1
1
1, 3-11
4
5-6
11
1-11
3, 6, 8, 10, 11
3
5
5
7-8
10-11
3, 5, 7-8
5, 9
1-15
2, 4, 5, 7-15
2, 4
4
9
10
14
13
1-5
6, 8
8, 10
4
4-7
4-6
4-7, 10 13 15, 16,
22, 26
16-17
2, 11, 19, 21
16, 19
17, 19, 22, 24
22-23
23
24
3, 10-11
4
8
2, 4-7, 11-12
2, 4, 6-7, 10, 14-16
og 18-20
3
9
4-5, 7, 10-11, 14, 25
1
1-7

Punkt
1
2
3
32d)
32a)
4
5
25
6
7
8
25
9
10
11
12
13
32f)
25
14
25
15
16
17
18
19
11
20
32f)
21
32f)
22
23
32f)
24
32f)
26
32f)
28
27
29
32f)
32b)
23
32f)
32f)
30
31
32f)
32e)
32e)
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Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til budregn@oim.dk.

Med venlig hilsen
Jonatan Kjældgaard Kristensen/
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Til samtlige kommuner

Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
oim@oim.dk

Dato
23-05-2018

Orientering om 46. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem
for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. og i ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner”.

Ændringer i bekendtgørelsen
Bekendtgørelsens kapitel 5 vedr. halvårsregnskabet udgår.
Ændringen sker som konsekvens af lov nr. 145 af 28. februar 2018 om ændring af lov
om kommunernes styrelse (Afskaffelse af halvårsregnskab), som udmønter en del af
aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018. Den indebærer,
at kravet om udarbejdelse af et halvårsregnskab i kommunerne ophæves.
De nye regler trådte i kraft den 1. maj 2018. Det betyder, at der med virkning for regnskabet for 1. halvår 2018 ikke er krav om, at kommunerne skal aflægge et halvårsregnskab. Kommuner, der ønsker at aflægge halvårsregnskab, kan fortsat gøre det af hensyn til at følge økonomistyringen eller andre lokale interesser og behov.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 9. marts 2018 orienteret kommunerne
om lovændringen, og at lovændringen medfører ændringer i budget- og regnskabssystemet.

Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 4
1. Nedlæggelse af gruppering 003 og 007 samt ændret betegnelse af gruppering
002 på funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering
2. Oprettelse af ny gruppering til midlertidig indefrysning af stigninger i grundskylden

Kapitel 5
3. Afskaffelse af krav om indsendelse af bevillings-, investerings-, og takstoversigt samt årsregnskabet og bemærkninger til budgettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Kapitel 7
4. Afskaffelse af krav om udarbejdelse af halvårsregnskabet
Øvrige ændringer
5. Ændringer af redaktionel karakter
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Ad 1 Nedlæggelse af gruppering 003 og 007 samt ændret betegnelse af gruppering 002 på funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering
Gruppering 003 Ambulant somatik under funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering nedlægges. Ændringen skyldes, at der er indført et nyt DRG-system, hvor
adskillelsen mellem indlagte og ambulante patienter er blevet fjernet fra og med 2018.
Bogføringen af den kommunale medfinansiering vedr. somatiske patienter skal derfor
ske på den eksisterende gruppering 002, der ændrer betegnelse fra ”Stationær somatik” til ”Somatik”. Dertil kommer, at genoptræning under indlæggelse fra og med 2017
ikke længere indgår særskilt i den kommunale medfinansiering, hvorfor gruppering
007 ligeledes nedlægges.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
Ad 2 Oprettelse af ny gruppering til midlertidig indefrysning af stigninger i
grundskylden
Med lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lov nr. 278 af 17. april 2018) indføres der en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020, hvorefter der automatisk ydes lån til
betaling af alle nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017.
Der oprettes i den forbindelse en ny gruppering på funktion 8.32.25 samt 9.32.25:
x
x

8.32.25 gruppering 007 registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger
i grundskyld for skatteårene 2018-2020
9.32.25 gruppering 007 registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til
betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020

Endvidere omdøbes den eksisterende gruppering 002 på funktion 8.32.25 samt
9.32.25:
x
x

8.32.25 gruppering 002 registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.
9.32.25 gruppering 002 registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til
betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.

Da der er tale om en indefrysningsordning, skal hele grundskyldsindtægten, inkl. indefrosne beløb, fortsat føres på funktion 7.68.94.
Ændringerne har virkning for regnskab 2018.
Ad 3 Afskaffelse af krav om indsendelse af bevillings-, investerings-, og takstoversigt samt årsregnskabet og bemærkninger til budgettet til Økonomi- og
Indenrigsministeriet
Kravet om indsendelse af bevillings-, investerings-, og takstoversigt samt årsregnskabet og bemærkninger til budgettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet afskaffes.
Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2019.
Ad 4 Afskaffelse af krav om udarbejdelse af halvårsregnskabet
Som konsekvens af lov nr. 145 af 28. februar 2018 om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af halvårsregnskab), udgår procedure- og formkrav til halvårsregnskabet samt beskrivelsen af diverse tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
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Ad 5 Ændringer af redaktionel karakter
a) Der slettes henvisning til ugyldig gruppering vedr. funktion 5.38.40 i kapitel 4.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
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Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:

Afsnit

Side

Punkt

Kapitel 3
3.4

1

1

3.8

2

2

3.9

1

2

4.4

1

1

4.5.4

4

5a)

4.8

6

2

4.9

5

2

5.2

5, 6, 7, 8, 10, 11

3

5.3

1

3

7 indholdsfortegnelse

1

4

7.1

1

4

7.2

2, 8

3

(Tidligere 7.6 slettet)

(1-3)

4

7.6 (ny nummerering)

1

4

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 7

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til budregn@oim.dk.

Med venlig hilsen
Jonatan Kjældgaard Kristensen
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Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
oim@oim.dk

Til alle kommuner

Dato
29-06-2018

Orientering om 47. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og i ”budget- og regnskabssystemet
for kommuner”.
Ændringer i budget- og regnskabssystem for kommuner
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 5
1.

Delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere,
EU-borgere, studerende m.fl.

Hovedkonto 8
2. Ny danskbonus for selvforsørgede omfattede af integrationsprogrammet
Øvrige ændringer (alle kapitler)
3. Tilpasning af afsnit 2.6 som følge af ændringer i momsrefusionsbekendtgørelsen
4. Ændringer af redaktionel karakter

Ad 1 Delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl.
Som led i finansiering af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag
for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
indgår, at der indføres delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske
arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. Der henvises i øvrigt til lov nr. 744 af 8.
juni 2018 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Kommunerne skal indtægtsføre deltagerbetalingen særskilt. Til det formål genoprettes
følgende tidligere gruppering på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.:
Dranst 1:
•

091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
Ad 2 Ny danskbonus for selvforsørgede omfattede af integrationsprogrammet
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af 20. juni 2017 indføres en ny bonus for bestået danskuddannelse for selvforsørgede omfattede af integrationsprogrammet (henvisningskategori I2). Det gælder fx
familiesammenførte til danskere. Danskbonussen er skattefri og består af et engangsbeløb på 6.120 kr. (2018-niveau). Der henvises i øvrigt til lov nr. 320 af 25. april 2018.
Kommunerne udbetaler bonussen efter ansøgning med 100 pct. statslig refusion.
Til det formål oprettes to nye grupperinger på funktion 8.51.52 Anden gæld:
Dranst 5:
•
•

121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
Ad 3 Tilpasning af afsnit 2.6 som følge af ændringer i momsrefusionsbekendtgørelsen
Afsnit 2.6 er opdateret som følge af ændringer i momsrefusionsbekendtgørelsen.
Ændringerne har virkning for regnskab 2018.
Ad 4 Ændringer af redaktionel karakter
a) Grupperingerne på funktion 8.32.25 konsekvensrettes i kapitel 4 efter ændringer
på funktionen som beskrevet i orienteringsskrivelse nr. 46 af 23. maj 2018.
b) Oversigten over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen m.v. i kapitel
7.5 konsekvensrettes efter ændringer som beskrevet i orienteringsskrivelse nr. 46
af 23. maj 2018.
c) I afsnit 2.6 er der foretaget en række redaktionelle ændringer.
d) I afsnit 2.4 er der rettet en række fejl i oversigten over funktioner, hvor gruppering
200 er autoriseret.
e) Overskriften på funktion 8.28.17 ændres til ”Mellemregninger med følgende regnskabsår”. Det præciseres endvidere, at funktionen alene skal anvendes ved års-

2

skiftet som periodeafgrænsningskonto for udgifter og indtægter i gammelt regnskabsår, som vedrører nyt regnskabsår.
f) Udbetaling af underholdsbidrag er overgået til Udbetaling Danmark, jf. pkt. 10 i
orienteringsskrivelse af 21. december 2012. Som følge heraf slettes følgende afsnit
under funktion 8.25.15: ”På funktionerne kan endvidere registreres forskydninger i såvel tilsvars- som restancekonti vedrørende underholdsbidrag. Registrering kan i stedet ske på funktion 8.38.36 eller 8.48.48, jf. konteringsreglerne for
disse funktioner”.
Ændringerne 4a -4f træder i kraft med virkning for regnskab 2018.
Følgende sider ændres i ”budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit

Side

Punkt

2.4

2

4d)

2.6

1-3 samt 6-7

4c)

2.6

4 samt 6-9

3

3.5.5

1

1

3.8

3

2

3.8

1

4e)

4.5.5

3

1

4.8

7

4a)

4.8

13

2

4.8

3

4e)

4.8

3

4f)

1

3b)

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 7
7.5

Spørgsmål til budget- og regnskabssystem for kommuner skal rettes til budregn@oim.dk.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
oim@oim.dk

Til alle kommuner

Dato
21-12-2018

Orientering om 48. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for
kommuner

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og i ”budget- og regnskabssystemet
for kommuner”.

Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Kapitel 3 og 4

Hovedkonto 0
1.

Oprettelse af anlægsgruppering til etablering af skæve boliger

Hovedkonto 2
2. Ændring vedr. tab på parkeringsafgifter
Hovedkonto 3
3. Oprettelse af nye funktioner 3.30.42 og 3.30.43 til Forberedende Grunduddannelse.
Hovedkonto 5
4. Oprettelse af gruppering 015 under funktion 5.30.27
5. Nedlæggelse af gruppering 090 og 092 på dranst 1 samt gruppering 004 og
005 på dranst 2 under 5.58.83
6. Gruppering 103 på dranst 1 under 5.68.98 ændres til afløb
7. Oprettelse af gruppering 105 på dranst 1 under 5.68.98
8. Forenklet økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats
9. Genindførsel af gruppering 003 på dranst 2 under 5.38.42
10. Oprettelse af gruppering 003 på dranst 1 under 5.38.45

Hovedkonto 6
11. Mindre præcisering på funktion 6.45.59
Hovedkonto 7
12. Oprettelse af gruppering 023 under funktion 7.62.86 m.m.
Hovedkonto 8
13. Nedlæggelse af funktion 8.55.64, 8.55.65, 9.55.64 og 9.55.65
Øvrige ændringer
14. Øvrige ændringer og præciseringer
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Ad 1. Oprettelse af anlægsgruppering til etablering af skæve boliger
På funktion 0.25.18 oprettes en ny anlægsgruppering til etablering af skæve boliger
Dranst 3:
•

012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boliger”.

På funktionen konsekvensrettes konteringsreglerne på gruppering 012 under dranst 1.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 2. Ændring vedr. tab på parkeringsafgifter
På funktion 2.22.07 Parkering ændres konteringsreglerne, så tab vedr. indtægter på pafgifter fra regnskab 2019 ikke længere skal føres over driften.
Gruppering 005 slettes fra funktionen med virkning for regnskab 2019.
For regnskab 2018 bemærkes, at det, at der ikke skal ske registrering på driften af tab
vedr. indtægter på p-afgifter i forbindelse med ikke den ekstraordinære afskrivning,
som hjemlet ved lov nr. 258 af 10. april 2018 om ændring af lov om inddrivelse af gæld
til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark.
Ad 3. Oprettelse af nye funktioner 3.30.42 og 3.30.43 til Forberedende
Grunduddannelse
På funktion 3.30.42 registreres blandt andet udgifter forbundet med det kommunale
bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvortil
der er oprettet driftsgruppering 001 og 002 til registrering af kommunale bidrag til
hhv. elever på grunduddannelse og elever på afsøgningsforløb. Det kommunale bidrag
til forsørgelse til elever på FGU konteres særskilt på funktion 3.30.43.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 4. Oprettelse af gruppering 015 under funktion 5.30.27
Der oprettes en ny gruppering 015 under funktion 5.30.27 til udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg (ekskl. friplejeboligleverandører). Grupperingen optages på momspositivlisten med en momsandelsprocent på
23, som er den samme procent som for udgifter til private leverandører på fritvalgsområdet.
Udgifter til kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg
registreres uændret på gruppering 011.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 5. Nedlæggelse af gruppering 090 og 092 på dranst 1 samt gruppering
004 og 005 på dranst 2 under 5.58.83
Gruppering 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse
udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) og gruppering 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§
74 a, 74 f og 74 h) nedlægges.
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Ligeledes nedlægges gruppering 004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig
ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092) og gruppering 005 Refusion af indtægter vedr.
tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 pct. refusion (grp. 90).
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 6. Gruppering 103 på dranst 1 under 5.68.98 ændres til afløb
I forbindelse med, at der oprettes en ny gruppering til jobrotationsydelse til særlige
grupper med videregående uddannelse, jf. nedenfor, ændres gruppering 103 til en
afløbskonto for jobrotationsforløb før 1. januar 2019.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 7. Oprettelse af gruppering 105 på dranst 1 under 5.68.98
Gruppering 105 oprettes som ny konto for kontering af jobrotationsydelse til særlige
grupper med videregående uddannelse. Ordningen refunderes fremadrettet gennem
det klassiske refusionssystem som en lovbunden ordning, og ikke længere som tilskud
efter ansøgning, hvilket følger af Aftale om parallelsamfund af maj 2018. Gruppering
010 på dranst 2 konsekvensrettes derfor.
Gruppering 103 ændres samtidig til en afløbskonto.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 8. Forenklet økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats
I forbindelse med aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, blev der aftalt en forenkling af den økonomiske
styring. Der henvises til lovforslag nr. 76 fremsat 24. oktober 2018. Aftalen medfører,
at der skal foretages en række ændringer i den kommunale kontoplan med virkning fra
1. januar 2019 (regnskab 2019).
Med afskaffelsen af refusion (inden for to driftslofter) af driftsudgifter ved aktivering
og mentorudgifter vil det ikke længere være nødvendigt at gruppere disse udgifter på
tværs af ledighedsafhængige og øvrige målgrupper, som det er tilfældet i dag, og det
vurderes ikke længere nødvendigt at skelne mellem udgifter til ordinær uddannelse og
øvrig vejledning og opkvalificering i kontoplanen.
Som følge af ovenstående ændres mange af de nuværende grupperinger til afløbsgrupperinger, og der oprettes nye grupperinger for hver målgruppe med de samlede driftsudgifter til ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering.
Den forskudte ikrafttrædelse af lovforslaget påvirker målgrupper under begge driftslofter, hvorfor der ud over oprettelsen af nye grupperinger til de enkelte målgrupper
også er behov for at oprette en række midlertidige grupperinger til mentorudgifter til
dagpenge- og sygedagpengemodtagere i perioden fra 1. januar 2019 – 30. juni 2019.
Endeligt samles driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter så vidt muligt på 5.90,
og der flyttes derfor grupperinger vedrørende ressource- og jobafklaringsforløb fra
5.82 til 5.90.
Øvrige ændringerne er primært tekstnære:
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- Der er i navngivningen af grupperinger med lange navne tilstræbt, at de mest betydningsbærende ord er først i sætningen.
- Der oprettes afløbsgrupperinger, hvor der måtte være time-lag i forhold til hjemtagelse af refusion indenfor det foregående driftsloft, og der skal oprettes nye grupperinger, hvor det er nødvendigt (dels sammenlægge ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering og dels adskille refusionsberettigende udgifter fra ikkerefusionsberettigende udgifter).
Der foretages tilhørende konsekvensrettelser på relevante indtægtsgrupperinger på
dranst 2.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 9. Genindførsel af gruppering 003 på dranst 2 under 5.38.42
Gruppering 003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion har tidliger været
fjernet ved en fejl, og er nu genindført.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 10. Oprettelse af gruppering 003 på dranst 1 under 5.38.45
Gruppering 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover opsplittes til gruppering 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år
og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling
(sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi og gruppering 003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a).
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 11. Mindre præcisering på funktion 6.45.59
Det præciseres, at bidrag til dækning af Udbetaling Danmarks it-udgifter til brug af
KMD-systemer, som kommunerne opkræves af KMD, konteres på funktion 6.45.59
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
Ad 12. Oprettelse af gruppering 023 under funktion 7.62.86 m.m.
Under funktion 7.62.86 oprettes en ny autoriseret gruppering 023 Overgangstilskud
vedr. revision af uddannelsesstatistikken.
Endvidere slettes gruppering 018 og 020, da de er historiske.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 13. Nedlæggelse af funktion
Funktionerne 8.55.64 og 9.55.64 Stat og hypotekbank samt 8.55.65 og 9.55.65 Andre
kommuner og regioner nedlægges.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.
Ad 14. Øvrige ændringer og præciseringer
a) Det præciseres, at tab ved lejeledighed m.v. og tab ved fraflytninger af almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, jf. almenboliglovens § 54, stk. 4,
skal registreres på funktion 0.25.19 Ældreboliger.
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b) Det præciseres under funktion 4.62.81, at efterreguleringer vedrørende afholdte
udgifter, der ligger over det forudsatte niveau for kommunernes udgifter til den
kommunale medfinansiering eller yderligere opkrævning af kommunal medfinansiering til staten konteres på funktion 7.62.80, grp. 007.
c) I gruppering 094 og 095 på dranst 1 og gruppering 002 på dranst 2 under 5.58.83
slettes ”og særlig ydelse”. Der er foretaget korrekturmæssige rettelser i gruppering
001, 002 og 004-008 på dranst 1 samt 002 på dranst 2.
d) Gruppering 103 på dranst 1 under 5.46.60 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende
1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven nedlægges, da det vurderes ikke at have mere afløb på ordningen.
e) Momspositivlisten i afsnit 2.6 er opdateret, og den nye momsrefusionsbekendtgørelse er indsat i kapitel 9. Kommunerne vil i januar 2019 modtage et særskilt orienteringsbrev om ændringerne.
f) Der foretages en række mindre redaktionelle fejlretninger.
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:

Afsnit

Side

Punkt

2.4

4

14f)

2.6

1-2, 5

14f)

2.6

10-13

14e)

3.0

2

1

3.2

1

2

3.3

2

3

3.5.3

1

4

3.5.3

1-2

14f)

3.5.4

2

9 -10

3.5.5

1

14d)

3.5.7

4

14f)

3.5.8

4-5

5, 8, 14c)

3.5.9

1-2, 5, 6

6-8

3.7

3

12

3.8

4

13

3.9

3

13

Kapitel 2

Kapitel 3

6

Kapitel 4
4.0

6, 8

1

4.0

9

14a)

4.2

2

2

4.3

8-9

3

4.4

1

14b)

4.5.3

3-4

4

4.5.4

8-10

9-10

4.5.5

4

14d)

4.5.7

17

14f)

4.5.8

12-28

5, 14c)

4.5.9

1-12, 22, 26-27

6-8

4.6

7

11

4.7

10

12

4.8

16

13

4.9

10

13

9.0

1

14e)

9.1

1-7

14e)

9.3.7

1

14f)

Kapitel 9

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til budregn@oim.dk.

Med venlig hilsen
Lars Døssing
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Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00
sim@sim.dk

Til alle kommuner

Sagsnr.
2019 - 3629

Orientering om 49. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”

Doknr.
118501

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. ændres
som følge af følgende forhold:

Dato
09-08-2019

1. Fristerne for udarbejdelsen af kommunernes budget for 2020 ændres
Ændringerne følger af, at drøftelsen mellem regeringen og KL om de
økonomiske rammer for kommunerne i 2020 først vil blive indledt i sidste halvdel
af august 2019, og at rammerne for 2020 derfor først kan forventes godkendt af
Finansudvalget i september.
Fristerne for budgetlægningen for 2020 ændres i overensstemmelse med tabel 1.
Tabel 1
Frister for budget 2020
Hidtil frist
Forslag til kommunernes årsbudget og
flerårige budgetoverslag udarbejdes af
økonomiudvalget til
kommunalbestyrelsen.
Budgetvedtagelse (2. behandling).

Ny frist

15. september 2019

8. oktober 2019

15. oktober 2019

5. november 2019

Dagen efter budgetvedtagelse.
Dog senest d. 15. oktober 2019.

Dagen efter budgetvedtagelse.
Dog senest d. 5. november 2019.

Hovedoversigt og særlige skatteoplysninger indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Ultimo oktober

Ultimo november

Særlige budgetoplysninger og budgetteringsforudsætninger indsendes til
Social- og Indenrigsministeriet.

Ultimo oktober

Ultimo november

Sammendrag og specifikationer
indsendes til Danmarks Statistik.

Medio november

26. november

Takstoplysninger indsendes til Socialog Indenrigsministeriet.

Primo december

Primo december

Indberetning af overordnede skatteoplysninger.

Social- og Indenrigsministeriet skal gøre opmærksom på, at Økonomiudvalgets
forslag til årsbudget og budgetoverslag skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.
Herudover skal det bemærkes, at borgmesteren, jf. § 8, stk. 4, i kommunestyrelsesloven, skal sørge for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder
eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest fire hverdage inden kommunalbestyrelsens møder.
Ved beregningen af fristen på fire hverdage inden kommunalbestyrelsens møder
regnes lørdag som en hverdag, og dagen for kommunalbestyrelsesmødets afholdelse medregnes ikke i fristen. Afholdes kommunalbestyrelsesmødet eksempelvis
en mandag, skal dagsordenen og det fornødne materiale være udsendt senest den
forudgående onsdag. Dette gælder uanset, hvilken forsendelsesmetode der anvendes.
Fristen for udsendelse af dagsorden og sagsmateriale kan fraviges ved enighed i
kommunalbestyrelsen.
Det følger endvidere af kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5, at kommunalbestyrelsen, hvis en sag ikke kan udsættes, kan træffe beslutning, selv om dagsordenen og
det fornødne materiale ikke er udsendt senest fire hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det
fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.
Det vil være op til kommunalbestyrelsen at vurdere, om det forhold, at de ændrede
frister kan medføre, at en kommunalbestyrelse kan få svært ved at beramme
kommunalbestyrelsesmøde og dermed opfylde fire-dagesfristen, kan begrunde, at
fire-dages fristen kan fraviges med henvisning til, at sagen ikke kan udsættes.
Det er en retlig vurdering, som de kommunale tilsynsmyndigheder vil kunne foretage, om der har været tale om en sag, som ikke kunne udsættes.
Social- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende de særlige budgetoplysninger.
Afsnit 5.1 og 5.3 i Budget- og regnskabssystem for kommuner er opdateret med de
nye frister.
2. Budget- og regnskabssystemet ændres til et cirkulære
”Budget- og regnskabssystem for kommuner” har hidtil været et bilag bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. § 1 i bekendtgørelsen.
Efter drøftelse med Justitsministeriet ændres budget- og regnskabssystemet til et
cirkulære. Det har ingen betydning for indholdet og systemets normerende karak-
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ter i forhold til kommunerne. Ændringen betyder, at budget- og regnskabssystemet ikke længere vil blive offentliggjort i Retsinformation. Det vil alene være tilgængeligt via Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside under ”Arbejdsområder”, Kommunal- og regionaløkonomi”.

Spørgsmål til ændringerne kan rettes til undertegnede på tlf. 72 28 25 63 eller mail
npa@oim.dk.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00
oim@oim.dk

Til alle kommuner

Sagsnr.
2019 - 1556
Doknr.
85382
Dato
16-10-2019

Orientering om 50. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystem
for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og i bilag til cirkulære om budget- og
regnskabssystem for kommuner.
Ændringer i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.:
I.

Opdatering af lovhenvisning i § 3, stk. 4

Ændringer i bilag til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 1
1.

Præciseringer på affaldsområdet

Hovedkonto 3
2. Nedlæggelse af funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
3. Oprettelse af ny funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år
4. Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.42 Forberedende Grunduddannelse
5. Oprettelse af grupperinger og ændret navn for funktion 3.30.43 Forsørgelse til
elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn
6. Præcisering af konteringsregler for funktion 3.30.44 Produktionsskoler og
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
7. Konsekvensrettelse af funktion 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov og funktion 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
Hovedkonto 5
8. Oprettelse af ny gruppering 020 på funktion 5.25.10 Fælles formål
9. Oprettelse af funktion 5.28.26 som følge af ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

10. Nye grupperinger og ændrede kontotekster vedr. funktionerne 5.28.205.28.24 som følge af oprettelse af nye plejefamilietyper
11. Præcisering af konteringsreglerne til gruppering 015 under funktion 5.30.27
12. Præcisering af målgruppedefinitioner under hovedfunktion 5.38 Tilbud til
voksne med særlige behov
13. Ændret navn for funktion 5.46.60
14. Ændret navn for funktion 5.46.61
15. Fortsat udmøntning af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet
16. Sanering af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet
17. Mindre præciseringer på beskæftigelsesområdet
Hovedkonto 6
18. Præcisering af konteringsreglerne vedr. udgifter til tilsyn
19. Ændringer på erhvervsfremmeområdet
20. Ændringer som følge af ny ferielov
Hovedkonto 8
21. Oprettelse af ny gruppering 002 og 003 under funktion 8.32.27
22. Nye grupperinger til bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne på funktion 8.51.52
Alle kapitler
23. Øvrige ændringer
Ad I. Opdatering af lovhenvisning i § 3, stk. 4
Ved lov nr. 663 af 8. august 2017 og lov nr. 1675 af 26. december 2017 er reglerne for
modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v. blevet ændret. Henvisningen til modregningsbestemmelsen i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i
budget- og regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, opdateres på den baggrund.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad 1 Præciseringer på affaldsområdet
Der foretages visse præciseringer på affaldsområdet, der bl.a. indebærer, at betegnelsen af en række funktioner ændres til følgende:




1.38.60 Generel administration (kun husholdninger)
1.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk
affald fra husholdninger og restaffald
1.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald

Endvidere præciseres det som følge af lov nr. 1713 af 27. december 2018, at udgifter til
den generelle administration af erhvervsaffaldsområdet skal registreres på funktion
6.45.55 Miljøbeskyttelse, da udgifterne ikke må gebyrfinansieres.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019/budget 2020.
Ad 2. Nedlæggelse af funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
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Funktionen 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning lukkes.
Ændringen har baggrund i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvormed
kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning fjernes.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad 3. Oprettelse af ny funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25
år
Der oprettes en ny funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige
indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. På funktionen registreres
udgifter og indtægter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats,
jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.
Ændringen har baggrund i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvor
kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
Dertil er der etableret en sammenhængende kommunal indsats for unge under 25 år,
jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Det bemærkes, at udgifter vedrørende fællesudgifter og administration registreres på hovedkonto 6 afhængigt af den
enkelte kommunes organisering. Udgifter, herunder støtte- og kontaktpersonsordninger og mentorindsatser, registreres på hovedkonto 5 afhængigt af den lovhjemmel,
hvormed en indsats er bevilget.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 4. Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.42 Forberedende
Grunduddannelse
Der oprettes en ny gruppering til kommunal finansiering af elevers forløb på funktion
3.30.42:


003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb.

Der er endvidere foretaget tekstnære tilføjelser på funktionen med beskrivelse af
hjemmelsgrundlag for gruppering 001 og 002.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 5. Oprettelse af grupperinger og ændret navn for funktion 3.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn
Der oprettes tre nye driftsgrupperinger på funktion 3.30.43, som præciserer de kommunale udgifter vedr. forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU):




001 Bidrag til staten for skoleydelse
002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi
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Funktionen ændrer endvidere navn fra ’Bidrag til staten for forsørgelse til elever på
Forberedende Grunduddannelse’ til ’Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn’.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 6. Præcisering af konteringsregler for funktion 3.30.44 Produktionsskoler og 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
Funktion 3.30.44 Produktionsskoler og funktion 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
skal alene finde anvendelse for kommunale udgifter og indtægter, som vedrører unge,
som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse eller aktivitet efter lov om
produktionsskoler eller en uddannelse efter lov om egu, og har valgt at fortsætte uddannelsen eller aktiviteten efter reglerne herom, jf. § 30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni
2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 7. Konsekvensrettelse af funktion 3.30.46 Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov og funktion og 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
På funktion 3.30.46 og funktion 3.30.45 foretages en konsekvensrettelse af konteringsreglerne som følge af nedlæggelse af funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning og oprettelse af ny funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning
og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Endvidere er
der på funktion 3.30.46 foretaget en tekstnær ændring i konteringsreglerne, så der
henvises til gældende lovbekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 8 Oprettelse af ny gruppering 020 på funktion 5.25.10 Fælles formål
Ved lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen
er der med virkning fra 1. juli 2018 indsat et nyt § 85a i dagtilbudsloven, hvorefter
kommunalbestyrelsen skal tilbyde enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et
dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige
åbningstid, et kombinationstilbud. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få
en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra
kommunen til fleksibel pasning.
Der oprettes en gruppering på funktion 5.25.10 til registrering af kombinationstilbud
efter reglerne i dagtilbudslovens § 85 a:


020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a)

På grupperingen registreres det tilskud, der ydes til fleksibel pasning. Tilskud, der ydes
til en plads i et dagtilbud som led i et kombinationstilbud, registreres under det relevante dagtilbud (fx 5.25.14 for en plads i en daginstitution).
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad 9. Oprettelse af funktion 5.28.26 som følge af ny lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet
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Oprettelse af funktion 5.28.26 sker som følge af ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, herunder oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er trådt i kraft pr. 1. januar 2019.
Der autoriseres følgende grupperinger på funktionen:







001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
002 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, jf. § 15 i lov
om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§
16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end
anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, stk. 3, i
lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
092 Betaling

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 10. Nye grupperinger og ændrede kontotekster vedr. funktionerne
5.28.20-5.28.24 som følge af oprettelse af nye plejefamilietyper
Med lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love
indførtes med virkning fra 1. juli 2019 nye plejefamilietyper:




Almene plejefamilier
Forstærkede plejefamilier
Specialiserede plejefamilier

Netværksplejefamilier som anbringelsessted videreføres uændret.
Der oprettes følgende nye grupperinger under funktion 5.28.22:







009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 3)

Pr. 1. januar 2021 vil eksisterende generelt godkendte almindelige og kommunale plejefamilier efter den tidligere servicelovs § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, være omkategoriseret til
almene, forstærkede eller specialiserede plejefamilier efter den nye servicelovs § 66,
stk. 1, nr. 1-3. Anbringelse i netværksplejefamilier vil fremover ske jf. servicelovens §
66, stk. 1, nr. 4.
Den nye lov medfører en række afledte ændringer i kontoteksterne til visse grupperinger under funktionerne 5.28.20-5.28.24 og lovhenvisningerne.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 11. Præcisering af konteringsreglerne til gruppering 015 under funktion 5.30.27
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Det præciseres, at udgifter til selvejende institutioner med driftsoverenskomst ikke
skal konteres på gruppering 015 under funktion 5.30.27. De skal ligesom udgifter til
kommunale leverandører konteres på gruppering 011. Gruppering 015 skal ses i sammenhæng med momsrefusionsbekendtgørelsen, hvor grupperingen er optaget på
momspositivlisten. Derfor skal selvejende institutioner med driftsoverenskomst ikke
konteres på grupperingen, da de med hensyn til momsrefusion behandles på samme
måde som kommunale plejecentre.
Endvidere præciseres det under gruppering 015, at udgifter til personlig og praktisk
hjælp i friplejeboliger skal konteres på gruppering 012.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 12. Præcisering af målgruppedefinitioner under hovedfunktion 5.38
Målgruppedefinitionerne i funktionerne 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42,
5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.58 og 5.38.59 præciseres for at skabe
større klarhed omkring kontering, når der er tale om psykisk funktionsnedsættelse.
Præciseringen tydeliggør, at der er to typer af psykisk funktionsnedsættelser: 1) Intellektuel/kognitiv forstyrrelse og 2) sindslidelse. Målgruppedefinitionerne har hidtil
ikke været gensidigt udelukkende, hvilket præciseringen imødekommer.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad 13. Ændret navn for funktion 5.46.60
Funktion 5.46.60 ændrer navn fra ’Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.’
til ’Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.’
Gruppering 010, 011 og 097 ændrer ligeledes navn. Samtidig lukkes gruppering 106
Kommunal beskæftigelsesbonus, da ordningen er afskaffet.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad 14. Ændret navn for funktion 5.46.61
Funktion 5.46.61 ændrer navn fra ’Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.’ til ’Kontanthjælp til udlændinge omfattet
af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
samt overgangsydelse m.v.’
Gruppering 002, 003 og 012-019 ændrer ligeledes navn.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad 15. Fortsat udmøntning af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet
Udmøntningen af forenklingen af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet
omfatter de sidste rettelser, for så vidt angår afskaffelsen af refusion af mentor- og
driftsudgifter ved aktivering af dagpenge- og sygedagpengemodtagere pr. 1. juli 2019.
I forlængelse af orienteringsskrivelse nr. 48 og lov nr. 1527 af 18. december 2018 foretages de ændringer i den kommunale kontoplan, som har virkning fra 1. juli 2019
(regnskab 2019) for dagpenge- og sygedagpengemodtagere.
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Overskrifterne på de nuværende grupperinger for dagpenge- og sygedagpengemodtagere tilrettes, så de følger samme form som de øvrige grupperinger på funktion
5.68.90, og der autoriseres nye grupperinger for dagpenge- og sygedagpengemodtagere til driftsudgifter ved aktivering efter 1. juli 2019.
Det skal bemærkes, at driftsudgifter til ordinær uddannelse samt øvrig vejledning og
opkvalificering for dagpenge- og sygedagpengemodtagere samles, som det allerede er
sket for de øvrige målgrupper på funktionen.
Der autoriseres således følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.90 gældende fra
1. juli 2019:












109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/719
Samtidigt ændres overskifterne på følgende grupperinger, der anvendes til driftsudgifter ved aktivering afholdt før 1. juli 2019 for dagpenge- og sygedagpengemodtagere:
001 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til
og med 30/6- 19
002 Dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19
007 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion
til og med 30/6-19
008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/619
010 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19
016 Dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter ved aktivering
i øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Fra budget 2020 bliver grupperingerne 001-002, 007-008, 010 og 016 på 5.68.90
omdøbt til afløbsgrupperinger.
På funktion 5.68.90 under dranst 2 er der to grupperinger til refusion inden for et
rådighedsbeløb:



001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft,
grp. 001-002 og 010
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108

Henvisningen til grupperingerne afspejler, at der i 2019 ydes refusion af udgifter til
dagpengemodtagere på 001 og til sygedagpengemodtagere på 002, som er i aktivering
i vejledning og opkvalificering i 1. halvår 2019.
Dertil kommer, at kommunerne inden for et rådighedsbeløb for 1. halvår 2019 kan
foretage løbende restafregning i løbet af 2. halvår 2019 og foretage foreløbig/endelig
restafregning i 2020 af afløbsudgifter til dagpenge- og sygedagpengemodtagere.
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Tilsvarende kan kommunerne inden for et rådighedsbeløb for 2018 foretage løbende
restafregning i løbet af 2019 og foretage foreløbig/endelig restafregning vedrørende
2019 i 2020 af afløbsudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, ledighedsydelsesmodtagere og revalidender (grp.003-006, 009, 011-012, 015, 017, 019 og 090-092).
Konteringsreglerne er uddybet med ovenstående.
Der henvises til vejledning nr. 9399 af 6. maj 2019 om kommunernes dokumentation
af driftsudgifter ved aktivering m.v. med hensyn til registrering af administrative udgifter.
Ad 16. Sanering af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet
Den tidligere regering og KL blev med økonomiaftalen for 2019 (ØA2019) enige om, at
der er behov for at gennemgå og revurdere de centralt fastsatte krav til registrering af
de kommunale udgifter på beskæftigelsesområdet i den kommunale kontoplan.
Som følge heraf foretages der en række ændringer i den kommunale kontoplan med
virkning fra budget 2020.
Således skal udgifter til hjælpemidler og befordring fremover samles op på færre
grupperinger på funktion 5.68.98. Tilsvarende samles grupperinger til registrering af
udgifter til løntilskud på funktion 5.68.94.
Herudover harmoniseres registreringen af lønudgifter ved ansættelse i løntilskud hos
en kommunal arbejdsgiver. Disse udgifter skal således fremover registreres på funktion 5.68.95. Der er i dag forskellige registreringsregler, idet lønudgifter vedrørende
forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.fl. skal registreres centralt på autoriserede grupperinger, mens lønudgifter vedrørende øvrige målgrupper skal registreres
decentralt på de kommunale virksomheder m.v. Fra budget 2020 skal alle lønudgifter
ved ansættelse i løntilskud hos en kommunal arbejdsgiver registreres centralt på funktion 5.68.95.
Forenklingerne i registreringen af udgifter til hjælpemidler, befordring, løntilskud og
lønudgifter har bl.a. til formål at gøre det muligt på funktionsniveau at kunne opgøre
og følge udgifter, som er omfattet af budgetgarantien.
Beskæftigelsesrettede udgifter, som er omfattet af budgetgarantien, vil fremover –
med undtagelse af ganske få grupperinger - kunne opgøres som følgende funktioner:
3.38.77, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.82-83, 5.68.90 og 5.68.98 med fratræk
af uautoriserede udgifter. Undtagelserne vedrører afløbsgrupperinger, som på sigt vil
blive nedlagt. Der er tidligere foretaget ændringer i registrering af udgifter, der er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud, så de registreres på funktion 5.57.78 og
5.68.91, og der er derfor ikke behov for denne type ændringer på disse funktioner i
denne omgang.
Sanering af den kommunale kontoplan, som aftalt i ØA2019 indeholder således følgende elementer:
a. Samling af grupperinger til udgifter til hjælpemidler på funktion 5.68.98
b. Samling af grupperinger til udgifter til befordringsgodtgørelse på funktion 5.68.98
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c.

Konsekvensrettelser på dranst 2 som følge af samlingen af grupperinger til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, jf. pkt. a og b
d. Grupperinger på funktion 5.68.98, der ikke indgår i budgetgarantien, flyttes til
funktion 5.57.72
e. Samling af grupperinger til udgifter til løntilskud på funktion 5.68.94
f. Samling af grupperinger til lønudgifter på funktion 5.68.95, der fremover vil omfatte lønudgifter vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.v.
g. Nedlæggelse af grupperinger til lønudgifter på revalideringsinstitutioner på funktion 5.58.80
Ad a Samling af grupperinger til udgifter til hjælpemidler på funktion 5.68.98
Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til hjælpemidler efter §§ 74, 76-77
og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lukkes de målgruppespecifikke grupperinger og i stedet autoriseres to nye driftsgrupperinger på funktion 5.68.98:



106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede
beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion
107 Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Gruppering 106 anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 og
100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Registreringen omfatter udgifter til hjælpemidler til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende revalidender samt deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb) bortset fra de målgrupper, hvor udgifterne er omfattet af
grp.107. Desuden registreres på gruppering 106 udgifter til hjælpemidler til ikkeforsikrede som er ansat ordinært eller har selvstændig virksomhed, eller som er ansat i
seniorjob. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevant
gruppering på funktion 5.68.90.
Registreringen på gruppering 107 omfatter udgifter til hjælpemider til personer ansat i
eller visiteret til fleksjob, herunder på ledighedsydelse, til førtidspensionister ansat i
løntilskud og til nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud. Det
vedrører hjælpemidler efter §§ 74 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med
50 pct. refusion. Foruden udgifter til hjælpemidler registreres også enkelte andre udgifter som kortvarige kurser til personer i fleksjob efter § 74 og udgifter til opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til nyuddannede ikke-forsikrede
handicappede ansat i løntilskud. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevant gruppering på funktion 5.68.90.
Opdelingen af målgrupper på de to autoriserede grupperinger sker under hensyntagen
til styringen af de statslige udgifter på finansloven.
Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 106 lukkes følgende grupperinger:




Funktion 5.57.71 gruppering 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.58.80 gruppering 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct.
refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.58.82 gruppering 006 Ressourceforløb, hjælpemidler, 50 pct. refusion,
ressourceforløbsydelse
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Funktion 5.58.82 gruppering 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler, 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse
Funktion 5.68.98 gruppering 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og seniorjob
Funktion 5.68.98 gruppering 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart
med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77
og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik §§ 34 a og b

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 107 lukkes følgende grupperinger:







Funktion 5.58.81 gruppering 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i
løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede
personer i målgrupper § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.58.81 gruppering 098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til
personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, og
handicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.58.83 gruppering 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.58.83 gruppering 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse

Kommunernes registrering af udgifter til hjælpemidler (bortset fra undervisningsmaterialer) til ledige, nyuddannede handicappede ansat i løntilskud, beskæftigede og i
selvstændig virksomhed, som alle er medlem af en a-kasse, fortsætter uændret på
funktion 5.68.91. Det skyldes, at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
Kommunernes registrering af udgifter til hjælpemidler til unge under 18 med behov
for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats skal fortsat ske på funktion
5.68.98 gruppering 015.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på,
at der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019.
Ad b Samling af grupperinger til udgifter til befordringsgodtgørelse på funktion
5.68.98
Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til befordringsgodtgørelse efter §
82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lukkes de målgruppespecifikke grupperinger og i stedet autoriseres to driftsgrupperinger på funktion 5.68.98.:



108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion
109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Registreringen på gruppering 108 omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til alle
ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt
sygedagpenge, selvforsørgende, revalidender samt deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb). Dog ikke udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse, hvor udgiften skal på gruppering 109.

10

Registreringen på begge grupperinger vedrører både kilometertilskuddet efter § 82,
stk. 1, og den faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne efter § 82, stk. 4, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Opdelingen af målgrupper på de to autoriserede grupperinger sker under hensyntagen
til styringen af de statslige udgifter på finansloven.
Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 108 lukkes følgende grupperinger:






Funktion 5.57.71 gruppering 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.58.80 gruppering 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter
§ 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.58.82 gruppering 007 Ressourceforløb, befordring, 50 pct. refusion,
ressourceforløbsydelse
Funktion 5.58.82 gruppering 017 Jobafklaringsforløb, befordring, 50 pct. refusion,
ressourceforløbsydelse
Funktion 5.68.98 gruppering 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 108 lukkes følgende grupperinger:



Funktion 5.58.83 gruppering 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.58.83 gruppering 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse

Kommunernes registrering af udgifter til medfinansiering af a-kassernes udbetaling af
befordringsgodtgørelse fortsætter uændret på funktion 5.57.78 grp.005. Det skyldes,
at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Kommunernes udgifter til den
faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne hos dagpengemodtagere skal
fortsat registreres sammen med udgifterne til hjælpemidler på funktion 5.68.91 under
gruppering 006.
Kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse til unge under 18 år med behov for
en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats skal uændret på 5.68.98 gruppering 015.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på, at
der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019.
Ad c Konsekvensrettelser på dranst 2 som følge af samlingen af grupperinger til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, jf. pkt. a og b
Som konsekvensrettelse af ændringerne i pkt. a og b skrives refusion af hjælpemidler
og befordringsgodtgørelse ud af følgende grupperinger på dranst 2:




Funktion 5.57.71 gruppering 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (gruppering 009 og 012) og af afløb af løntilskud
vedr. sygedagpengemodtagere (gruppering 008) med 50 pct. refusion
Funktion 5.58.80 gruppering 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på
gruppering 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093
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Funktion 5.58.81 gruppering 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion
(gruppering 008, 009, 012, minus gruppering 094, 095 og 098)
Funktion 5.58.82. gruppering 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion
(gruppering 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (gruppering 008 og 013) med
50 pct. refusion minus gruppering 092 og 094
Funktion 5.58.83 gruppering 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (gruppering 002, 003 og 008, minus gruppering 91 og 93)
Funktion 5.68.98 gruppering 008 ændres til kun at vedrøre refusion af udgifter
vedr. 15-17 årige, så titlen ændres til: Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til
hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17 årige med 50 pct. refusion
(gruppering 015)

I stedet autoriseres en gruppering på 5.68.98 under dranst 2:


011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct.
refusion (gruppering 106-109)

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på,
at der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019.
Ad d Grupperinger på funktion 5.68.98, der ikke indgår i budgetgarantien, flyttes til
funktion 5.57.72
Med henblik på i videst muligt omfang at lade funktion 5.68.98 være forbeholdt grupperinger, hvor udgifter er omfattet af budgetgarantien, flyttes grupperingerne 003,
004, 010 og 018, hvor der ikke er tilknyttet refusion, til funktion 5.57.72.
Endvidere flyttes grupperingerne 001 og 002 vedrørende løntilskud ved uddannelsesaftaler (jf. voksenlærlinge) for henholdsvis ledige og beskæftigede personer til funktion
5.57.72.
Som konsekvens heraf lukkes følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.98:







001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c –
98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf.
§§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)
004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer
010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Endvidere lukkes driftsgruppering 090 Udgifter til efterbetaling af jobpræmie
til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012) under funktion 5.68.98.
På dranst 2 lukkes gruppering 001 med refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002).
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Samtidig autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.57.72:







090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c
– 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf.
§§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 b og 75 c)
093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

På dranst 2 autoriseres følgende gruppering:


004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091).

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad e Samling af grupperinger til udgifter til løntilskud på funktion 5.68.94
Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats samles de målgruppespecifikke grupperinger på
funktion 5.68.94. Der har tidligere været registreret udgifter til pilotjobcentre på funktionen. Funktionen ændrer derfor navn fra ”Pilotjobcentre” til ”Løntilskud og indtil
2012 pilotjobcentre”.
Der autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.94:







108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende
m.fl.
109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb
111 Løntilskud under ressourceforløb
112 Løntilskud vedr. revalidender
113 Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap

Der autoriseres følgende grupperinger på funktion 5.68.94 under dranst 2:








004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion
008 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion
009 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion
010 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion
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011 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion
012 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion
013 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion
014 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion
016 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 80 pct. refusion
017 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 40 pct. refusion
018 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 30 pct. refusion
019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion
020 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 80 pct. refusion
021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusion
022 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusion
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion
024 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap med 80 pct. refusion
025 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap med 40 pct. refusion
026 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap med 30 pct. refusion
027 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap med 20 pct. refusion

Følgende driftsgrupperinger lukkes:







5.57.71 gruppering 014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere
5.57.73 gruppering 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
m.fl.
5.58.80 gruppering 017 Løntilskud vedr. revalidender
5.58.81 gruppering 115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2,
nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
5.58.82 gruppering 105 Løntilskud under ressourceforløb
5.58.82 gruppering 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb

Følgende grupperinger lukkes på dranst 2:








5.57.71 gruppering 014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med
80 pct. refusion
5.57.71 gruppering 015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med
40 pct. refusion
5.57.71 gruppering 016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med
30 pct. refusion
5.57.71 gruppering 017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med
20 pct. refusion
5.57.73 gruppering 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion
5.57.73 gruppering 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion
5.57.73 gruppering 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion
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5.57.73 gruppering 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion
5.58.80 gruppering 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct.
refusion
5.58.80 gruppering 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct.
refusion
5.58.80 gruppering 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct.
refusion
5.58.80 gruppering 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct.
refusion
5.58.81 gruppering 009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion
5.58.81 gruppering 010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion
5.58.81 gruppering 011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion
5.58.81 gruppering 012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion
5.58.82 gruppering 012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct.
refusion
5.58.82 gruppering 013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct.
refusion
5.58.82 gruppering 014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct.
refusion
5.58.82 gruppering 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct.
refusion
5.58.82 gruppering 016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80
pct. refusion
5.58.82 gruppering 017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb b med 40
pct. refusion
5.58.82 gruppering 018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30
pct. refusion
5.58.82 gruppering 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20
pct. refusion

Der foretages ikke ændring på dranst 1 på funktion 5.57.79 gruppering 014 Løntilskud
vedr. kontantydelse, og tilsvarende er der ikke behov for ændring af refusionsgrupperingerne på dranst 2 gruppering 014-017, da der ikke er tilgang til ordningen på kontantydelse, så der alene skal registreres afløb.
Kommunernes registrering af udgifter til løntilskud til dagpengemodtagere, herunder
forsikrede nyuddannede handicappede, fortsætter uændret på funktion 5.68.91. Det
skyldes, at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
Kommunernes registrering af udgifter til fleksjob og løntilskud til førtidspensionister
(tidligere skånejob) fortsætter uændret på funktion 5.58.81
For at begrænse omfanget af ændringer forbliver afløbsgrupperinger vedrørende løntilskud før 1. januar 2016 på de funktioner, hvor de er i dag, idet de forventes snart at
kunne lukkes.
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Der er således ingen ændringer i følgende afløbsgrupperinger:











5.57.71 gruppering 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
5.57.75 gruppering 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med
50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)
5.57.79 gruppering 010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse
med 50 pct. refusion
5.58.80 gruppering 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)
5.58.81 gruppering 009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
5.58.82 gruppering 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion
5.58.82 gruppering 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion

I konteringsreglerne ændres for disse afløbsgrupperinger i henvisningen til funktion
5.68.94, for så vidt angår registrering af løntilskud vedrørende perioden fra og med 1.
januar 2016.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad f Samling af grupperinger til lønudgifter på funktion 5.68.95, der fremover vil
omfatte lønudgifter vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.v.
Med den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 af 7. maj 2019)
vil personer i løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne
fortsætte i det konkrete tilbud om løntilskud ved ydelsesskift under visse betingelser.
Det har givet anledning til så vidt muligt at harmonisere registreringen af lønudgifter,
således at det sker på samme måde uanset målgruppe. Derfor samles de eksisterende
målgruppespecifikke grupperinger på funktion 5.68.95, og det autoriseres, at alle lønudgifter, der i dag registreres decentralt (på institutionen), skal registreres centralt på
funktion 5.68.95.
Der registreres på funktion 5.68.95 i forvejen lønudgifter vedrørende forsikrede ledige
og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner på gruppering
001. Øvrige grupperinger fra andre funktioner til lønudgifter flyttes således hertil.
Funktionen ændrer derfor navn fra ”Løn til forsikrede ledige og personer under den
særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller
med ret til kontantydelse ansat i kommuner” til ”Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner”.
Der autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.95:




004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationsloven § 23c)
005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)
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Der foretages ikke ændring mht. gruppering 001 bortset fra, at personer på den særlige uddannelsesordning skrives ud, da der ikke længere er aktivitet på ordningen.
På gruppering 004 registreres lønudgifter til personer i målgruppe 2-3, 10 og 12-13, jf.
§ 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet og
selvforsørgende. Herudover kommer integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23c. Det bemærkes, at udgiften til løntilskuddet efter integrationslovens § 23 c fortsat skal registreres på funktion 5.46.61 og
ikke på funktion 5.68.94.
På gruppering 005 registreres lønudgifter til øvrige personer ansat i kommuner, dvs.
personer i målgruppe 4-5, 8,11 og 14, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
dvs. revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere, nyuddannede ikkeforsikrede personer med handicap og personer, der deltagere i ressource- og jobafklaringsforløb.
Følgende gruppering på dranst 1 lukkes:


5.57.98 gruppering 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

Samlingen af grupperinger vedrørende lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i
kommunale virksomheder m.v. omfatter ikke lønudgifter ved løntilskud til førtidspensionister og fleksjob. Her skal der fortsat foretages registrering af lønudgiften under de
kommunale virksomheder m.v., hvor personen ansat med løntilskud er ansat, jf. konteringsreglerne til funktion 5.58.81.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad g Nedlæggelse af grupperinger til lønudgifter på revalideringsinstitutioner på
funktion 5.58.80
Som følge af registrering af meget få lønudgifter lukkes følgende driftsgrupperinger på
funktion 5.58.80:



5.58.80 gruppering 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§
71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
5.58.80 gruppering 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2,
nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Som konsekvens fjernes omtale af disse grupperinger fra indledningen til 5.58.80 i
konteringsreglerne.
I stedet skal kommunerne registrere lønudgiften ligesom øvrige lønudgifter til fleksjob
og løntilskud til førtidspensionister ansat under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet. Løntilskuddet skal uændret registreres på 5.58.81.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad 17. Mindre præciseringer på beskæftigelsesområdet
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a) Funktion 5.68.91 gruppering 006 og funktion 5.68.98 gruppering 005
Det præciseres på funktion 5.68.91, at gruppering 006 skal anvendes til registrering af
udgifter til hjælpemidler (bortset fra undervisningsmaterialer) til ledige, nyuddannede
handicappede ansat i løntilskud, beskæftigede på ordinære vilkår og personer, der
driver selvstændig virksomhed. Gruppering 006 skal anvendes for medlemmer af en akasse/forsikrede.
Tilsvarende præciseres på 5.68.98, at gruppering 005 skal anvendes til registrering af
udgifter til hjælpemidler til ikke-forsikrede personer, der driver selvstændig virksomhed.
Præciseringerne har virkning fra regnskab 2019.
b) Funktion 5.68.98 gruppering 015 på dranst 1 og gruppering 008 på dranst 2
Gruppering 008 på funktion 5.68.98 under dranst 2 ændres til kun at vedrøre refusion
af udgifter vedr. 15-17 årige, så overskriften ændres til: ”Refusion af driftsudgifter ved
aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17 årige med 50 pct.
refusion (grp. 015)”.
Præciseringerne har virkning fra budget 2020.
Endvidere præciseres i konteringsreglerne på gruppering 015 under dranst 1, at den
også anvendes til udgifter til befordringsgodtgørelse til denne målgruppe.
Præciseringen har virkning fra regnskab 2019.
c) Præcisering af grupperingshenvisninger på funktion 5.22.07 og 5.57.72
På gruppering 002 på funktion 5.57.72 under dranst 2 ændres navnet på grupperingen
fra ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus
019” til ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017
minus 019”.
På gruppering 018 på funktion 5.22.07 under dranst 2 ændres navnet på grupperingen
fra ”Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016” til ”Refusion vedr. funktion 5.57.72
grp. 009, 010, 015 og 016”
Præciseringerne følger af en tidligere oprettelse af to nye grupperinger 011 og 012 på
dranst 1 under funktion 5.57.72. Henvisninger til grupperingsnumre i konteringsvejledningen til 5.57.72, dranst 2 rettes som konsekvens heraf.
Præciseringerne gælder fra regnskab 2019.
Ad 18. Præcisering af konteringsreglerne vedr. udgifter til tilsyn
Det præciseres, at udgifter til tilsyn, der vedrører opgaver omfattet af funktionerne
6.45.53-6.45.58, konteres særskilt på disse funktioner. Udgifter til tilsyn derudover
skal konteres på funktion 6.45.51. Fx registreres udgifter til tilsyn med plejeboliger,
plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151, på funktion 6.45.57, da der er tale om en myndighedsopgave på ældreområdet. Ligeledes konteres udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger,
plejehjem mv., på funktion 6.45.57.
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Udgifter til Socialtilsynets tilsyn med botilbud m.v. registreres på funktionerne for de
pågældende tilbud, da taksten for tilsynet opkræves hos tilbuddene, jf. § 23, stk. 3, i
lov om socialtilsyn.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 19. Ændringer på erhvervsfremmeområdet
Med lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme er der gennemført en forenkling af erhvervsfremmeområdet. Forenklingen betyder bl.a.,




at funktion 6.48.61 Vækstfora lukkes,
at der under funktion 6.48.62 Turisme oprettes en ny gruppering 001 Destinationsselskaber,
at titlen på funktion 6.48.67 ændres fra ”Erhvervsservice og iværksætteri” til ”Vejledning og Erhvervsudvikling”.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Herudover ændres titlen på gruppering 001 under funktion 6.48.67 fra ”Væksthuse” til
”Erhvervshuse”. Udgifter til erhvervshuse er ligesom de tidligere væksthuse omfattet
af momspositivlisten.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 20. Ændringer som følge af ny ferielov
Folketinget vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, der udmønter den politiske en
aftale om ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener
ferie på.
Fra september 2020 er der indført et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor
lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.
Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de
gældende regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i
takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års
betalt ferie (svarende til ti uger) i det første år med samtidighedsferie. For at undgå
afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår
opgøres til et ferietilgodehavende, der som udgangspunkt modtages, når lønmodtageren når folkepensionsalderen.
Arbejdsgiverne, herunder kommuner, kan vælge mellem følgende måder at afvikle
opsparede feriemidler på:
a.

Betaling af opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at
medarbejderne får opsparingen udbetalt – dvs. fordelt over ca. 60 år.

b. Betaling af opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.
Arbejdsgiverne kan på ethvert tidspunkt efter 2020 vælge at indbetale for en eller flere
medarbejdere (fx når en medarbejder fratræder) eller hele deres resterende mængde
indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.
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For regnskab 2019 og 2020 skal kommunerne ved regnskabsafslutningen opgøre de
opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres
direkte på balancen som en langfristet gæld med modpost på egenkapitalen (9.75.99).
Der oprettes i den forbindelse følgende nye funktion på hovedkonto 9 under langfristet
gæld:



9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler

Der er mulighed for på frivillig basis at registrere forskydninger i gælden opgjort ud fra
omkostningsbaserede principper på en tilsvarende ny funktion på hovedkonto 8:


8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler

I forbindelse med betalingen til Lønmodtagernes Feriemidler fra juli 2021 skal der ske
en registrering på driften, og der oprettes i den forbindelse følgende nye funktion på
hovedkonto 6:


6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Udgifterne på funktion 6.52.71 vil ikke være omfattet af det kommunale udgiftsloft.
Indeksering/rentetilskrivning vil skulle ske over hovedkonto 7, hvor der oprettes følgende nye funktion:



7.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler

I boks 1 nedenfor er vist et konteringseksempel, hvor det antages, at kommunen betaler de opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at medarbejderne får krav på udbetalingen af midlerne.
Boks 1
Konteringseksempel vedr. de opsparede feriemidler i overgangsåret
År 2019 og 2020

Funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler
10001)

Funktion 9.55.99 Balancekonto
10001)

År 2021

Funktion 6.52.71 Indbetalinger til Lønmodtagernes
Feriemidler

Funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter mv.

482)

482)
23)

Funktion 7.55.73 Lønmodtagernes feriemidler
23)

Funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler

Funktion 9.55.99 Balancekonto

482)

10001)

10001)

20

23)

23)

23)

204)

204)

Funktion 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter mv.
482)
23)

Noter: 1) Optjente feriepenge i overgangsåret (1. september 2019- 31. august 2020).
2) Opkrævning af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler.
3) Indeksering af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler.
4) Indeksering af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der endnu ikke har ret til at få feriepengene udbetalt fra
Lønmodtagernes Feriemidler.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 21. Oprettelse af ny gruppering 002 og 003 under funktion 8.32.27
Kommuner kan efter modtagelse af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder vælge mellem følgende modeller, jf. § 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner:
1) Reduktion med et beløb svarende til 40 pct. med deponering af restbeløb, der frigives over 10 år. Ved naturgas er procentsatsen 20 pct.
2) Reduktion med et beløb svarende til 60 pct. uden deponering af restbeløb.
Reduktionen sker ved modregning i bloktilskuddet i året efter, at rådighedsbeløbet er
tilgængeligt.
Med henblik på at synliggøre de deponerede beløb og beløbene, der løbende frigives,
oprettes der på funktion 8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. en ny gruppering
002, hvor deponerede beløb vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder skal registreres. Endvidere oprettes der en ny gruppering 003, hvor frigivne beløb vedr. afståelse
af forsyningsvirksomheder skal registreres.
I boks 2 nedenfor er vist et konteringseksempel med deponering.
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Boks 2
Kontering ved afståelse af forsyningsvirksomhed – Reduktion med et beløb svarende til 40 pct. med
deponering af restbeløb, der frigives over 10 år
År 0:
Funktion 8.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

Funktion 7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt

751)

Funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
1001+2)

603)

252)

Funktion 8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.
Grp. 002 603)

År 1:
Funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Funktion 8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.

64)

Grp. 003 64)

15)

Funktion 7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.
15)

Noter: 1) Bogført værdi af ejerandel i afhændet selskab.
2) Forskellen mellem bogført værdi og afhændelsesværdi efter fradrag af evt. handelsomkostninger.
3) Deponering af restbeløb efter statsafgift registreres på ny gruppering 002 under funktion 8.32.27. Statsafgiften registreres ikke, da den modregnes i det udbetalte bloktilskud året efter.
4) Frigivne beløb registreres på ny gruppering 003.
5) Tilskrevne renter på det deponerede beløb frigives hvert år.

Det fremgår af konteringseksemplet, at indtægter ved salg af forsyningsvirksomheder
og andre virksomheder, hvor kommunerne har en ejerandel, fremadrettet ikke skal
registreres på funktion 7.32.21, som Social- og Indenrigsministeriet tidligere har meddelt i forbindelse med salget af KMD, jf. pkt. 7 i orienteringsskrivelse af 13. juli 2009.
Salgsindtægterne skal registreres ved at kreditere 8.32.21 med bogført værdi af det
afhændede selskab, mens evt. kurstab eller -gevinst i forbindelse med salget registreres på funktion 7.58.78, jf. i øvrigt også de anførte konteringsreglerne til funktion
8.32.21.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.
Ad 22. Nye grupperinger til bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne på funktion 8.51.52
I forbindelse med indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere fra 1. januar 2020, jf. lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love oprettes en række nye
grupperinger på funktion 8.51.52.
Der autoriseres følgende grupperinger på funktion 8.51.52 under dranst 5:



123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til
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personer uden ret til fuld førtidspension, samt kontant- og uddannelseshjælp
under forrevalidering
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til
arbejdsgiverne

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.
Ad 23. Øvrige ændringer og præciseringer
a) I konteringsreglerne til gruppering 007, Efterreguleringer, under funktion
7.62.80, Udligning og generelle tilskud, præciseres det, at efterreguleringen
også omfatter den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.
b) Henvisningen til hjemlen for beskæftigelsestilskuddet opdateres i konteringsreglerne til funktion 7.62.86, gruppering 008.
c) I afsnit 5.3 vedrørende oversigten over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen er de ændrede tidsfrister for indberetning af budget 2020 indsat.
d) På dranst 2 på funktion 5.57.72 gruppering 002 ændres navnet på grupperingen fra ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og
017 minus 019” til ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr.
004-010, 015 og 017 minus 019”.
e) På dranst 2 på funktion 5.22.07 gruppering 018 ændres navnet på grupperingen fra ”Refusion vedr. funktion 5.57.72 gruppering 009-016” til ”Refusion
vedr. funktion 5.57.72 gruppering 009, 010, 015 og 016”.
f) Der er foretaget en række konsekvensrettelser i henvisninger til grupperingsnumre flere steder i teksten i konteringsvejledningen til 5.57.72 under dranst
2.
g) Der oprettes nye grupperinger på funktion 7.62.86:
024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov
025 Tilskud til værdig ældrepleje
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
h) På funktion 5.57.71 gruppering 009 fjernes omtale af grupperingen til udgifter
til undervisningsmaterialer på funktion 5.68.90, idet der ændres fra gruppering 008 til gruppering 111 efter 01.07.2019. Det gælder fra regnskab 2019.
i) På funktion 5.57.71 gruppering 012 fjernes omtale af gruppering til udgifter til
undervisningsmaterialer og hjælpemidler på hhv. funktion 5.68.90 og 5.57.71.
Det er ikke relevant for registrering af udgifter til befordringsgodtgørelse.
j) Der omtales en gruppering 015 på funktion 5.68.90, men fra 1. januar 2019
skal godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres
på gruppering 103.
k) På funktion 5.57.79 er der flere grupperinger, hvor det ikke fremgår, at der er
tale om registrering af afløbsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og ordningen med ret til kontantydelse. Det er nu indarbejdet på gruppering 006 og 011-015.
l) På funktion 5.58.80 gruppering 003 fjernes omtale af grupperingen til udgifter til undervisningsmaterialer på 5.68.90, idet der ændres fra gruppering 006
til gruppering 104 fra 01.01.2019.
m) På funktion 5.58.80 gruppering 013 fjernes omtale af gruppering til udgifter til
undervisningsmaterialer og hjælpemidler på hhv. funktion 5.68.90 og 5.58.80.
Det er ikke relevant for registrering af udgifter til befordringsgodtgørelse.
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n) På dranst 2 på funktion 5.58.81 gruppering 007 fjernes omtale af refusion af
løntilskud til handicappede personer, idet det ikke er sket ved den tidligere refusionsændring.
o) Funktion 5.58.81 gruppering 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(gruppering 013, 111 og 112 minus gruppering 93, 113 og 114).
p) På funktion 5.58.82 gruppering 006 fjernes omtale af udgifter til undervisningsmaterialer som en del af hjælpemidlerne, idet de skal registreres på
5.68.90 gruppering 093.
q) På funktion 5.58.82 gruppering 016 fjernes omtale af udgifter til undervisningsmaterialer som en del af hjælpemidlerne, idet de skal registreres på
5.68.90 gruppering 097.
r) På funktion 5.68.91 gruppering 006 fjernes omtale af grupperingen til udgifter
til undervisningsmaterialer på funktion 5.68.90, idet der ændres fra gruppering 002 til gruppering 109 efter 01.07.2019.
s) På funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80, 5.58.81, 5.58.82, 5.58.83 og
5.68.98. omtales i indledningerne på varierende måde, hvor driftsudgifter ved
aktivering, hjælpemidler, befordringsgodtgørelse, løntilskud og lønudgifter
registreres for de pågældende målgrupper. Beskrivelserne tilrettes/harmoniseres.
t) Funktion 5.68.91 er ikke omfattet af sammenlægningen af hjælpemidler, hvilket kommer til at fremgå af indledningen til funktion 5.68.91.
u) I indledningerne til 5.68.91 og 5.68.98 omtales registrering af administrative
udgifter på 6.45.53. Jobcenterdrift. Der er lidt forskel i omtale af løn til beskæftigelseskonsulenter og administrative medarbejdere, selv om der ikke er
forskel i registreringen. Samtidigt er registreringen ikke omtalt på funktion
5.68.90, hvor det også er relevant. Der er derfor i indledningerne til disse tre
funktioner nu skrevet samme tekst om registrering af administrative udgifter.
Derudover er der tilføjet en henvisning til vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v.
v) Herudover er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.
Ændringer og præciseringerne i pkt. 22 gælder fra regnskab 2019. Punkterne c) og g)
har dog virkning fra budget 2020. Punkt g) kan også anvendes for regnskab 2019, hvis
kommunen ønsker det.
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Følgende sider ændres i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.:
Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

-

B2020

1

I

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

2.1

R2019

1

23v)

2.6

R2019

3,4,6,7 og 8

23v)

3.1

B2020

1

1

3.3

R2019

2

3, 4, 5

3.3

B2020

2 og 3

2

3.5.1

B2020

1

8

3.5.1

R2019

1

23e)

3.5.2

R2019

1-2

10

3.5.2

R2019

3

9

3.5.4

B2020

1-4

12

3.5.5

B2020

1,2 og 3

13 og 14

3.5.7

R2019

2

23d)

3.5.7

R2019/B2020

-

15, 16, 17 samt 23h)
til 23u)

3.5.8

R2019/B2020

-

15, 16, 17 samt 23h)
til 23u)

3.5.9

R2019/B2020

-

15, 16, 17 samt 23h)
til 23u)

3.6

R2019/B2020

1

19

3.6

R2019

2

20

3.7

R2019

2

20

3.7

B2020

3

23g)

3.8

R2019

2

21

Kapitel 2

Kapitel 3
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Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

3.8

B2020

3

22

3.8

R2019

4

20

3.9

R2019

3 og 4

20

4.1

R2019/B2020

6, 8 og 9

1

4.3

B2020

7

2

4.3

R2019

7 og 8

3

4.3

R2019

9

4

4.3

R2019

10

5

4.3

R2019

10 og 11

6

4.3

R2019

11

7

4.5.0

R2019

1

23v)

4.5.1

B2020

3 og4

8

4.5.1

R2019

1

23e)

4.5.2

R2019

1-12

10

4.5.2

R2019

1, 13 og 14

9

4.5.3

R2019

4

11

4.5.4

B2020

1-6, 8 og 10-16

12

4.5.5

B2020

1-6 og 8-10

13

4.5.5

B2020

1-3 og 6-10

14

4.5.7

R2019

10

23d)

4.5.7

R2019

10

23f)

4.5.7

R2019/B2020

-

15, 16, 17 samt 23h)
til 23u)

4.5.8

R2019/B2020

-

15, 16, 17 samt 23h)
til 23u)

4.5.9

R2019/B2020

-

15, 16, 17 samt 23h)
til 23u)

4.6

R2019

6

1

4.6

R2019

6

18

4.6

B2020

7 og 8

19

Kapitel 4
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Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

4.6

R2019

8

19

4.6

R2019

9

20

4.7

R2019

5-6

20

4.7

R2019

10

23a)

4.7

R2019

10

23b)

4.7

B2020

11

23g)

4.8

R2019

7

21

4.8

R2019

17

20

4.8

B2020

13-14

22

4.9

R2019

9

23v)

4.9

R2019

11

20

5.0

R2019

1

23v)

5.1

B2020

1

23c)

5.3

B2020

1-2

23c)

R2019

1

23v)

7.1

R2019

1

23v)

7.2

R2019

1,8 og 9

23v)

7.3

R2019

1

23v)

7.4

R2019

1

23v)

7.5

R2019

1

23v)

7.6

R2019

1

23v)

Kapitel 5

Kapitel 6
6.2
Kapitel 7

Spørgsmål til budget- og regnskabssystem for kommuner skal rettes til budregn@sim.dk.
Med venlig hilsen
Nicolai Pallisborg /
Henning Elkjær Nielsen
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Til alle kommuner

Sagsnr.
2019 - 1556
Doknr.
183288
Dato
20-12-2019

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00
sim@sim.dk

Orientering om 51. omgang rettelsessider til budget- og
regnskabssystemet for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag til cirkulære om
budget- og regnskabssystem for kommuner.
Ændringer i bilag til cirkulære om budget- og regnskabssystem for
kommuner:
1.
2.
3.
4.

Oprettelse af ny funktion 5.48.65 Seniorpension
Gruppering 017 på dranst 1 under funktion 5.57.72 ændres til afløb
Gruppering 019 på dranst 1 under funktion 5.57.73 udvides
Præcisering vedr. midlertidige opkvalificeringsinitiativer på
beskæftigelsesområdet
5. Ændringer og præciseringer på funktion 5.46.60 og 5.46.61
6. Positivlisten udgår fra afsnit 2.6 og 9.1
7. Øvrige meddelelser og præciseringer
Ad 1. Oprettelse af ny funktion 5.48.65 Seniorpension
Der oprettes en ny funktion 5.48.65 til registrering af udgifterne til seniorpension.
Ændringerne følger af lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre
love (Indførelse af seniorpension), der udmønter Aftale mellem den daværende VLAKregering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret til seniorpension for nedslidte
mv. af maj 2019.
Med loven indføres seniorpension til personer, der har højst seks år til
folkepensionsalderen og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt
mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt nedsat arbejdsevne til højest 15 timer om
ugen i forhold til seneste job.
Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.
Ad 2. Gruppering 017 på dranst 1 under funktion 5.57.72 ændres til afløb
Ændringerne følger af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven
og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd
og færre fejludbetalinger m.v.).

Med loven afskaffes fra den 1. januar 2020 den kommunale medfinansiering på 50 pct.
af efterlevelseshjælp. Herefter finansieres udgifterne til efterlevelseshjælp 100 pct. af
staten, og grupperingen anvendes til afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal
medfinansiering.
Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.
Ad 3. Gruppering 019 på dranst 1 under funktion 5.57.73 udvides
Ændringerne følger af lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv
socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af
grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.).
Med loven indføres med en ny § 27b mulighed for at yde supplerende hjælp efter lov
om aktiv socialpolitik til personer, der modtager en begrænset førtidspension fra
Færøerne eller Grønland efter flytning til Danmark i en periode på op til 12 måneder.
Udgifterne hertil er som de øvrige udgifter på grupperingen omfattet af 30 pct.
refusion.
Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.
Ad 4. Præcisering vedr. midlertidige opkvalificeringsinitiativer på
beskæftigelsesområdet
STAR er ved at udmelde fire midlertidige opkvalificeringsinitiativer for 2019-2020.
Da initiativerne finansieret af disse nye puljer ligner de nuværende ordninger,
præciseres det, at midlerne ikke må registreres på de eksisterende ordninger, men skal
registreres på uautoriserede grupperinger.
Det skyldes, at registreringen på nuværende ordninger skal indgå i opgørelsen af
budgetgarantien.
Der foretages følgende præciseringer på funktion 5.68.98:


Gruppering 100
Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter
vedrørende den regionale uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere
for 2019-2020.
Puljen vedrørende kontanthjælpsmodtagere skal registreres på en uautoriseret
gruppering.



Gruppering 101
Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter
vedrørende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- og
kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021.
Puljen vedrørende grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering.



Gruppering 102
Det præciseres, at der på grupperingerne vedrørende jobrotation ikke må
registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til erhvervsuddannelse via et
jobrotationsforløb for 2019-2020.
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Puljen til erhvervsuddannelse via et jobrotationsforløb skal registreres på en
uautoriseret gruppering.


Gruppering 104
Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter
vedrørende puljen til opkvalificering inden for mangelområder for 2019-2021.
Puljen til opkvalificering inden for mangelområder i 2019-2021 skal registreres på
en uautoriseret gruppering.

Præciseringerne har virkning fra regnskab 2019.
Ad 5. Ændringer og præciseringer på funktion 5.46.60 og 5.46.61


På funktion 5.46.60 gruppering 009 tilføjes i kapitel 4, at grupperingen skal
anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler ved ansættelse.



På funktion 5.46.61 gruppering 005 slettes i kapitel 4, at grupperingen skal
anvendes til registrering af hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre
arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 3.



På funktion 5.46.61 gruppering 011 præciseres det, at lønudgifter til kommunale
løntilskud ifølge integrationslovens § 23c fremover skal konteres på funktion
5.68.95 gruppering 004.



Refusion for udgifter på funktion 5.46.61 gruppering 005 ’Hjælp i særlige tilfælde’
er, med nogle få undtagelser, fjernet. Som konsekvens nedlægges gruppering 005
på funktion 5.46.61 under dranst 2.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.
Ad 6. Positivliste
Kapitel 9.1, der indeholder bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner
og regioner, udgår fra budget- og regnskabssystemet. Det samme gælder for den
optrykte positivliste i kapitel 2.6
Der kan i stedet henvises til Retsinformation, hvor den til enhver tid gældende
bekendtgørelse er optrykt, og hvor positivlisten kan findes som bilag.
Herudover kan der henvises til Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside om
momsrefusion:
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/momsrefusion/
Ad 7. Øvrige meddelelser og præciseringer
Beskæftigelsesministeriet har endnu ikke indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger,
der følger af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og
konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Dette sker ved en
orienteringsskrivelse primo 2020.
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Herudover skal det bemærkes, at momsrefusionsbekendtgørelsen efter planen vil blive
justeret prim0 2020, så den afspejler den aktuelle kontoplan for regnskab 2020.
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

2.6

R2020

3,6

6

2.6

R2020

10-13 (udgået)

6

3.5.5

R2020

1-2

5

3.5.6

R2020

1

1

3.5.7

R2020

2

2

3.5.7

R2020

3-4

3

4.5.5

R2020

3,8-9

5

4.5.6

R2020

1

1

4.5.7

R2020

5-6

2

4.5.7

R2020

11 og 14

3

4.5.9

R2019

27-29

4

9 (indhold)

R2020

1

6

9.1

R2020

1-8 (udgået)
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Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 9

Spørgsmål til budget- og regnskabssystem for kommuner skal rettes til
budregn@sim.dk.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00
sim@sim.dk

Til alle kommuner

Sagsnr.
2020 - 4402
Doknr.
240295
Dato
13-07-2020

Orientering om 52. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag til cirkulære nr. 9916 af
15. oktober 2019 om budget- og regnskabssystem for kommuner.
Ændringer i bilag til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
1.

Nedlæggelse af anlægsgrupperingerne 010 og 080 under hovedfunktion 0.22

Hovedkonto 4
2. Ændringer på funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje
Hovedkonto 5
3. Præcisering vedr. udgifter til samvær, herunder støttet eller overvåget samvær
4. Præcisering vedr. funktion 5.28.22 Plejefamilier
5. Præcisering vedr. funktion 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet
6. Nye og ændrede grupperinger på funktion 5.46.60 m.v.
7. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75,
5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98
8. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.79 vedrørende midlertidige ordninger
9. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.57.78 og 5.68.91 vedrørende midlertidige ordninger
10. Ændring af funktion 5.68.91 fra at vedrøre beskæftigelsesindsats til forsikrede
ledige til kun at vedrøre afløb af jobrotation
Hovedkonto 6
11. Ændret betegnelse af funktion 6.45.59 og oprettelse af to nye grupperinger
som følge af oprettelsen af Seniorpensionsenheden
Hovedkonto 7

12. Ændring af betegnelsen af grupperinger vedr. mellemværender og forretningen af disse på affaldsområdet
13. Gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under funktion 8.32.25 nedlægges
Øvrige ændringer og præciseringer til kapitel 3 og 4
14. Øvrige ændringer og præciseringer – Socialområdet
15. Øvrige ændringer og præciseringer – Beskæftigelsesområdet
16. Øvrige ændringer og præciseringer – Øvrige områder
Ad 1 Nedlæggelse af anlægsgrupperingerne 010 og 080 under hovedfunktion 0.22
De specifikke anlægsgrupperinger 010 Arealerhvervelser og 080 Salgsindtægter under
hovedfunktion 0.22, der alene anvendes i regnskabet, nedlægges. Udgifter og indtægter i forbindelse med køb og salg af arealer registreres i stedet for med anvendelse af
den generelle anlægsgruppering 010 Køb/salg af jord, jf. afsnit 2.4, side 3, i budget- og
regnskabssystem for kommuner. Der anvendes den relevante udgifts- og indtægtsart,
således at det fortsat er muligt at opgøre bruttoudgifter og –indtægter ved køb og salg
af jord.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2021.
Ad 2. Ændringer på funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje
I henhold til § 1 i lov nr. 1053 af 30. juni 2020 om ændring af sundhedsloven og lov om
klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet indføres social tandpleje.
Derfor tilføjes det i afsnit 4.4, at udgifter til social tandpleje efter § 134 a i sundhedsloven skal registreres på funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje.
Betegnelsen af gruppering 003 og 004 ændres til henholdsvis ”Omsorgs-, special- og
socialtandpleje på kommunens egne klinikker” og ”Omsorgs-, special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)”.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Ad 3. Præcisering vedr. udgifter til samvær, herunder støttet eller overvåget samvær
Det præciseres under funktionerne 5.28.20, 5.28.22 og 5.28.23, at udgifter til samvær,
herunder støttet eller overvåget samvær, i forbindelse med anbringelsen konteres som
en del af døgnopholdet under den relevante anbringelses- eller plejefamilietype. Dog
registreres økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til dækning af udgifter i forbindelse med samværet, jf. servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3, på funktion
5.28.21, gruppering 011.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Ad 4. Præcisering vedr. funktion 5.28.22 Plejefamilier
I pkt. 10 i orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019 fremgik det, at der med lov nr.
1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love med virkning fra 1. juli 2019 indførtes nye plejefamilietyper:
-

Almene plejefamilier
Forstærkede plejefamilier
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-

Specialiserede plejefamilier

Netværksplejefamilier som anbringelsessted videreføres uændret.
Det præciseres, at hvis kommunen har anbragt et barn eller en ung i en plejefamilie,
der er konkret godkendt til et eller flere bestemte børn, vil disse plejefamilier ikke blive
omkategoriseret i forbindelse med lovændringen, jf. lovens § 5. I disse tilfælde finder
de hidtidige regler anvendelse, indtil anbringelsen af barnet/børnene eller den unge
ophører.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Ad 5. Præcisering vedr. funktion 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
I pkt. 9 i orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019 fremgik det, at der blev oprettet en
ny funktion 5.28.26 som følge af en ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,
herunder oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet, der trådte i kraft pr. 1. januar
2019.
Det præciseres, at udgifter til eventuelle supplerende foranstaltninger eller støtte, hvor
afgørelsen ikke er truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal konteres på den relevante funktion fx 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 om personlige hjælpemidler. Det kan fx være en ung, der efter afgørelse af
sagen i Ungdomskriminalitetsnævnet, anbringes uden for hjemmet. Hvis den unge har
en funktionsnedsættelse, og fx behov for et hjælpemiddel, vil udgiften hertil skulle registreres på funktion 5.38.41.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Ad 6. Nye og ændrede grupperinger på funktion 5.46.60 m.v.
I pkt. 5 i orienteringsskrivelse af 20. december 2019 blev det anført, at refusion for udgifter på funktion 5.46.61 gruppering 005 ’Hjælp i særlige tilfælde’ med nogle få undtagelser er ophørt. Som konsekvens heraf blev gruppering 005 på funktion 5.46.61 under dranst 2 nedlagt.
Det betyder imidlertid, at der mangler en gruppering til de udgifter, hvor der fortsat er
50 pct. refusion, jf. § 45, stk. 3, i integrationsloven. Det drejer sig om kommunernes
udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23f, og forløb efter integrationslovens 24a, stk. 2.
Der oprettes derfor følgende driftsgruppering under funktion 5.46.60:
-

020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2.

Der oprettes endvidere under dranst 2 Statsrefusion følgende gruppering:
-

006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020

Som følge af oprettelsen af den nye gruppering 020 ændres betegnelsen af gruppering
009 til:
-

009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse ifølge integrationslovens § 24 a
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Dette svarer til betegnelsen før den ændring, der skete ved orienteringsskrivelsen af
20. december 2019. Udgifter til hjælpemidler m.v. ved ansættelse, jf. integrationslovens § 24, stk. 2, skal således ikke længere registreres på gruppering 009, men som anført ovenfor på gruppering 020.
Endelig præciseres det i konteringsreglerne til gruppering 005 under funktion 5.46.61,
at det alene er udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6, der
skal registreres på grupperingen.
Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.
Ad 7. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73,
5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98
Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende afløbsgrupperinger
vedr. løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1:
Funktion 5.57.71:
- Gruppering 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
- Gruppering 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Funktion 5.57.73:
Gruppering 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden
før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion
Funktion 5.57.75:
Gruppering 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50
pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)
Gruppering 096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion
Funktion 5.57.79:
- Gruppering 010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med
50 pct. refusion
- Gruppering 014 Afløb af løntilskud vedr. kontantydelse vedrørende perioden
fra 1. januar 2016
Funktion 5.58.80:
- Gruppering 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)
Funktion 5.58.81:
- Gruppering 009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
- Gruppering 095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede
personer i målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Funktion 5.58.82:
- Gruppering 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion
- Gruppering 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv
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Gruppering 013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50
pct. refusion, aktiv
- Gruppering 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion,
Funktion 5.68.91:
- Gruppering 102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion –
statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Gruppering 103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion –
private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Gruppering 105 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer
med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Gruppering 106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion –
kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Gruppering 107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion
-

Som konsekvens heraf lukkes følgende grupperinger på dranst 2:
Funktion 5.57.71:
- Gruppering 005 Refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere
(gruppering 008) med 50 pct. refusion
Funktion 5.57.73:
- Gruppering 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på gruppering 096
Funktion 5.57.75:
- Gruppering 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på gruppering 096
Funktion 5.57.79:
- Gruppering 014 til 017 vedr. refusion af løntilskud vedr. kontantydelse
Funktion 5.68.91:
- Gruppering 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige
arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (gruppering 107)
- Gruppering 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion
(gruppering 102-103 og 105-106)
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Ad 8. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.79 vedrørende
midlertidige ordninger
Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes de resterende afløbsgrupperinger vedr. aktivering af kontantydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
Funktion 5.57.79:
-

Gruppering 006 Afløb af driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsydelsesordning med 50 pct. refusion
Gruppering 011 Afløb af driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til
kontantydelse
Gruppering 012 Afløb af befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse
Gruppering 013 Afløb af kontantydelse vedrørende perioden fra 1. januar 2016
Gruppering 015 Afløb af transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion
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-

-

Gruppering 093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedrørende perioden før 1.
januar 2016 med 30 pct. refusion
Gruppering 094 Tilbagebetaling af kontantydelse med 50 pct. refusion

Det betyder, at der ikke er flere udgiftsgrupperinger tilbage, hvorfor indledningen til
funktionen også slettes.
På dranst 2 lukkes følgende grupperinger:
-

Gruppering 010 til 013 vedr. refusion af kontantydelse

De resterende refusionsgrupperinger 006-009 på dranst 2 forbliver åben med henblik
på endelig restafregning for 2020 i 2021, hvorefter de også lukkes.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2021.
Ad 9. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.57.78 og 5.68.91 vedrørende midlertidige ordninger
Som følge af midlertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt og ikke indgår i ydelsesrefusion, lukkes grupperinger vedr. personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder ansat i løntilskud på dranst 1:
-

Funktion 5.68.91, gruppering 111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

På dranst 2 lukkes følgende grupperinger:
-

Funktion 5.57.78, gruppering 016-019 vedr. kommunernes medfinansiering af
midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
Funktion 5.68.91, gruppering 019-022 vedr. refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2021.
Ad 10. Ændring af funktion 5.68.91 fra at vedrøre beskæftigelsesindsats til
forsikrede ledige til kun at vedrøre afløb af jobrotation
Som følge af at det særlige beskæftigelsestilskud ophører fra budget 2021, er der ikke
grund til, at udgifter til løntilskud til forsikrede ledige og hjælpemidler til forsikrede
ledige og beskæftigede registreres på funktion 5.68.91. Udgifterne skal derfor registreres på funktion 5.68.94, hvor udgifter til løntilskud samles, og funktion 5.68.98, hvor
udgifter til hjælpemidler til øvrige målgrupper registreres. I samme omgang flyttes udgifterne til personlig assistance, som også var under det særlige beskæftigelsestilskud,
og som kommer under budgetgarantien, til funktion 5.68.98.
Som konsekvens af ændringerne ændres navnet på funktion 5.68.91. fra ”Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige” til ”Afløb af jobrotation før 2015 og indtil 2021 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige”.
Der foretages følgende ændringer på dranst 1:
Nedlægges på funktion 5.68.91:
-

-

Gruppering 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede
med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4,
og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Gruppering 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.
refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
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-

-

Gruppering 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Gruppering 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere
Gruppering 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere
Gruppering 110 Løntilskud vedr. forsikrede ledige med handicap

Oprettes på funktion 5.68.94:
-

Gruppering 114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere
Gruppering 115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere
Gruppering 116 Løntilskud vedr. forsikrede ledige med handicap

Oprettes på funktion 5.68.98:
-

-

Gruppering 110 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede aktiverede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Gruppering 111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Gruppering 112 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

På dranst 2 lukkes følgende grupperinger på funktion 5.68.91:
-

Gruppering 004 vedrørende udgifter til hjælpemidler og personlig assistance
med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008)
Gruppering 007-018 vedr. refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige

På dranst 2 oprettes følgende grupperinger på funktion 5.68.94:
-

Gruppering 028-039 vedr. refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige.

På dranst 2 oprettes følgende grupperinger på funktion 5.68.98:
-

Gruppering 012 Refusion af udgifter til personlig assistance til handicappede
med 50 pct. refusion (gruppering 111-112)

Gruppering 011 på dranst 2 på funktion 5.68.98 tilrettes til også at omfatte refusion af
udgifter til hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2021.
Ad 11. Ændret betegnelse af funktion 6.45.59 og oprettelse af to nye grupperinger som følge af oprettelsen af Seniorpensionsenheden
I henhold til § 14 i lov nr. 869 af 14. juni 2020 om Seniorpensionsenheden skal kommunerne dække udgifterne til varetagelse af Seniorpensionsenhedens opgaver.
Betegnelsen af funktion 6.45.59, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, ændres derfor til ”Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden”.
Der oprettes to grupperinger under funktionen:
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-

001 Udbetaling Danmark
002 Seniorpensionsenheden

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2021.

.

Ad 12. Ændring af betegnelsen af grupperinger vedr. mellemværender og
forretningen af disse på affaldsområdet
Ved orienteringsskrivelse af 16. oktober 2020 (pkt. 1) blev der foretaget en række præciseringer på affaldsområdet, der bl.a. indebærer, at betegnelsen af en række funktioner blev ændret til følgende:
-

1.38.60 Generel administration (kun husholdninger)
1.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald
1.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald

Da affaldsområdet er gebyrfinansieret og de enkelte affaldsordninger skal hvile-i-sig
selv, skal der foretages en mellemregning med kommunen for hvert af delområderne. I
forbindelse med den foretagne ændring blev de autoriserede konti vedr. forrentningen
af mellemværendet (grupperinger under funktion 7.35.35) og selve mellemværendet
(grupperinger under funktion 9.35.35) imidlertid ikke opdateret. Betegnelsen af de anførte grupperinger ændres derfor.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Ad 13. Gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under funktion
8.32.25 nedlægges
Ved orienteringsskrivelse af 14. januar 2015 (pkt. 1) var det bl.a. hensigten at nedlægge
gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under både funktion 8.32.25 og 9.32.25.
Ved en fejl blev ændringen alene foretaget vedrørende funktion 9.32.25. Fejlen rettes
hermed, så gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under funktion 8.32.25 også
nedlægges.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Ad 14. Øvrige ændringer og præciseringer – Socialområdet
a) I afsnit 4.5.0 ændres ”funktion 5.45.40” til ”funktion 5.38.40” og ”adoption” slettes, da kommunerne ikke varetager denne opgave længere.
b) I afsnit 4.5.0 ændres ”Ifølge bekendtgørelse om beregning af takster og betaling
for visse ydelser og tilbud efter serviceloven skal kommunalbestyrelsen fastsætte
takster for de i § 1 nævnte kommunale tilbud” til ”Ifølge bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges
ophold i Kriminalforsorgens institutioner skal kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens § 8 fastsætte takster for ydelser/tilbud efter en række bestemmelser i lov om social service”. Ligeledes ændres henvisningen til bekendtgørelsen i
afsnit 9.3.1.
c) I afsnit 4.5.2, under funktion 5.28.21, gruppering 005, slettes ”kommunale plejefamilier”, da eksisterende generelt godkendte almindelige og kommunale plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, pr. 1. januar 2021 som udgangspunkt
vil være omkategoriserede til almene, forstærkede eller specialiserede plejefamilier
efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1-3.
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d) Betegnelsen af gruppering 001 og 002 under funktion 5.28.23 i afsnit 4.5.2 bringes i overensstemmelse med afsnit 3.5.2.
e) I afsnit 4.5.4 præciseres, at det under funktion 5.38.52, gruppering 092, er alle betalinger fra beboerne i henhold til § 2 i bekendtgørelse om betaling for botilbud
mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, der skal registreres på grupperingen.
f) I afsnit 4.5.4 indsættes konteringsregler til gruppering 012 Hjælpemiddeldepoter
under funktion 5.38.41. Grupperingen fremgår allerede af den autoriserede kontoplan i kapitel 3.
Øvrige ændringer og præciseringer på socialområdet træder i kraft med virkning fra
regnskab 2020.
Ad 15. Øvrige ændringer og præciseringer – Beskæftigelsesområdet
g) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 er der indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger, der følger af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(lov nr. 548 og konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Der er
tale om omfattende ændringer, der berører mange grupperinger på funktionerne
5.57.71-5.68.98.
h) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5,9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 ændres teksten til en række grupperinger, så afløbsudgifter til løntilskud m.v. skrives ud. Betegnelsen af de pågældende grupperinger på dranst 2 ændres til:
- Funktion 5.57.75, gruppering 002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093
- Funktion 5.57.79, gruppering 008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse
i aktive perioder med 50 pct. refusion på gruppering 094
- Funktion 5.58.80, gruppering 004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på gruppering 092
- Funktion 5.58.81, gruppering 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (Gruppering 008 minus gruppering 094)
- Funktion 5.58.82, gruppering 001 Refusion af tilbagebetaling med 30 pct. refusion på gruppering 091 og 093
- Funktion 5.58.82, gruppering 002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 092 og 094

i)

j)

Desuden foretages der konsekvensrettelser i indledningerne til funktion 5.57.71,
5.57.75, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81, 5.58.82, 5.68.91, hvor ovenstående afløbsgrupperinger er omtalt. Tilsvarende tilpasses omtalen af ovenstående afløbsgrupperinger på funktion 5.68.94, hvor løntilskud efter 1. januar 2016 registreres.
I afsnit 3.5.7, 3.5.9, 4.5.7 og 4.5.9 under funktion 5.57.72, 5.57.73, 5.57.75, 5.68.95,
5.68.96 og 5.68.98 foretages der en redaktionel harmonisering af teksten til de autoriserede grupperinger til berigtigelser. Således undlades henvisninger til love og
bekendtgørelser, som forekommer på uens måde ved enkelte grupperinger. Der er
ingen ændring i, at berigtigelser foretages med hjemmel i § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision og § 190, stk. 1 og 2, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats.
I afsnit 3.5.7 og 4.5.7 under funktion 5.57.74 er der foretaget redaktionelle ændringer, især er integrationsydelse ændret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller
overgangsydelse.
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k) I afsnit 4.3, 4.5.8 og 4.5.9 i konteringsreglerne til funktion 3.30.46, 5.58.82 og
5.68.90 ændres henvisning til kontering af udgifter til STU fra gruppering 018 på
funktion 5.68.98 til gruppering 095 på funktion 5.57.72.
l) I afsnit 4.5.9 ændres indledningen til funktion 5.68.90. Da tilskud fra puljen til
initiativer vedrørende større virksomhedslukninger (varslingspuljen) fra budget
2020 udmeldes samlet vedrørende både ledige efter opsigelsesperioden og beskæftigede i opsigelsesperioden, samles indtægter og udgifter vedrørende varslingspuljen på gruppering 093 på funktion 5.57.72. Derfor er udgifter og indtægter
i forbindelse med ledige efter opsigelsesperioden udgået af indledningen til
5.68.90.
m) I afsnit 4.5.9 under funktion 5.68.95, gruppering 005 ændres henvisning til grupperinger til ”endeligt løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v.,
der er udgiftsført på funktion 5.68.94.under gruppering 109 (sygedagpengemodtagere), gruppering 110 (jobafklaringsforløb), gruppering 111 (ressourceforløb),
gruppering 112 (revalidender) og gruppering 113 (ikke-forsikrede nyuddannede
personer med handicap)”.
n) I afsnit 4.5.9 under funktion 5.68.98 foretages følgende præciseringer:
- På gruppering 015 præciseres det, at der på grupperingen også kan registreres
udgifter ved partnerskabsaftaler efter § 15 og undervisningsmaterialer efter §
172 til målgruppe 13 (unge 15-17 årige) i § 6 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Der er ikke tale om regelændringer, men om at det ikke har fremgået eksplicit
af grupperingen.
- På gruppering 106 præciseres det, at udgifter på grupperingen til hjælpemidler også omfatter selvforsørgende (målgruppe 12 i § 6 om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ligeledes nævnes, at der kan registreres udgifter til særlige udgifter til sygedagpengemodtagere, som deltager i revalidering. Der er ikke tale
om regelændringer, men om at det ikke fremgik eksplicit af grupperingen, da
den blev oprettet ved pkt. 16a i orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019.
Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Ad 16. Øvrige ændringer og præciseringer – Øvrige områder
o) I afsnit 4.1 er indsat populærbetegnelsen ”affaldsaktørbekendtgørelsen” for bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
p) I afsnit 4.3 foretages en præcisering af brugen af funktion 3.22.08, gruppering
092, således at det tydeliggøres, at indtægter fra forældrebetaling til fritidstilbud
til elever med behov for særlig støtte angives inkl. kommunens eventuelle udgifter
til søskende- og fripladstilskud, det vil sige bruttoforældrebetalingen.
q) I afsnit 4.3 præciseres det, at udgifter til kulturhuse, medborgerhuse og spillesteder skal registreres på 3.35.64 Andre kulturelle opgaver, og at udgifter til viceværtservice, Facility Management er blandt de udgiftstyper, der kan registreres på
funktion 3.45.83. Fælles formål.
r) I afsnit 4.3, under funktion 3.38.72, ændres henvisningen til folkeoplysningsloven
fra § 6, stk. 3, nr. 1, til § 6, stk. 1, nr. 1., så henvisningen afspejler gældende lovgivning.
s) I afsnit 4.3, under funktion 3.38.73, ændres henvisningen til folkeoplysningsloven
fra § 38 til §§ 34-35, da § 38 er ophævet.
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t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

I afsnit 4.6 præciseres det, at udgifter til tolke i forbindelse med myndighedsafgørelser skal registreres på funktion 6.45.51 og 6.45.53-6.45.58 afhængig af forvaltningsområdet.
I afsnit 4.6 ændres "Konsulentbistand efter § 40 i lov om social service vedrørende
forebyggende foranstaltninger for børn og unge, jf. konteringsreglerne til funktion
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge." til "Konsulentbistand efter § 11 i lov om social service vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn
og unge, jf. konteringsreglerne til funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger
for børn og unge.”
I afsnit 4.7 ændres den forklarende tekst til gruppering 025 Tilskud til værdig ældrepleje under funktion 7.62.86 Særlige tilskud, så den er i overensstemmelse med
kontobetegnelsen.
Med lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love videreføres den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld i 2021-2023. Gruppering 007 på funktion 8.32.25 og 9.32.25 konsekvensrettes.
På funktion 6.52.71 præciseres det, at betalinger til §60-fællesskaber, der kan henhøres til udgifter til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler, skal registreres
på funktionen.
På funktion 2.22.07 præciseres det, at tab vedr. indtægter på p-afgifter herunder
afskrivning af uerholdelige beløb og tilsvar over for staten skal føres direkte over
balancen uden modpostering på funktion 2.22.07.
Øvrige redaktionelle ændringer

Ændringerne og præciseringer på øvrige områder træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

Regnskab 2020

1

16z)

3.4

Regnskab 2020

1

2

3.5.5

Regnskab 2020

1 og 2

6

3.5.7

Regnskab 2020

1 og 4-8

7

3.5.7

Budget 2021

7 og 8

8

3.5.7

Budget 2021

7

9

3.5.7

Regnskab 2020

1, 2, 4 og 7

15g)

3.5.7

Regnskab 2020

6 og 8

15h)

3.5.7

Regnskab 2020

6

15i)

3.5.7

Regnskab 2020

5

15j)

3.5.8

Regnskab 2020

1, 2 og 3

7

Kapitel 2
2.4
Kapitel 3

11

Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

3.5.8

Regnskab 2020

2 og 3

15g)

3.5.8

Regnskab 2020

1, 3 og 4

15h)

3.5.9

Regnskab 2020

3

7

3.5.9

Budget 2021

3

9

3.5.9

Budget 2021

2-7

10

3.5.9

Regnskab 2020

1,2,3,5,6 og 7

15g)

3.5.9

Regnskab 2020

5-6

15i)

3.5.9

Regnskab 2020

5

16z)

3.6

Budget 2021

1

11

3.6

Regnskab 2020

1

16z)

3.7

Regnskab 2020

1

12

3.8

Regnskab 2020

2

13

3.8

Regnskab 2020

2

16w)

3.9

Regnskab 2020

1

16w)

3.9

Regnskab 2020

2

12

3.9

Regnskab 2020

3

16z)

4.0

Budget 2021

1

1

4.1

Regnskab 2020

6

16o)

4.2

Regnskab 2020

2

16y)

4.3

Regnskab 2020

6

16p)

4.3

Regnskab 2020

11

15k)

4.3

Regnskab 2020

13 og 16

16q)

4.3

Regnskab 2020

14

16r)

4.3

Regnskab 2020

14

16s)

4.4

Regnskab 2020

3

2

4.5.0

Regnskab 2020

1

14b)

4.5.0

Regnskab 2020

2

14a)

4.5.2

Regnskab 2020

1, 6 og 11

3

4.5.2

Regnskab 2020

4

14c)

Kapitel 4

12

Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

4.5.2

Regnskab 2020

7 og 8

4

4.5.2

Regnskab 2020

12

14d)

4.5.2

Regnskab 2020

15

5

4.5.4

Regnskab 2020

13

14e)

4.5.4

Regnskab 2020

8

16f)

4.5.5

Regnskab 2020

3, 4, 6 og 8

6

4.5.7

Regnskab 2020

-

7 og 15g) - 15j)

4.5.7

Budget 2021

24

8

4.5.7

Budget 2021

23 og 24

9

4.5.8

Regnskab 2020

-

7 og 15g)- 15k)

4.5.9

Regnskab 2020

-

7, 15g)- 15i) og 15k)
-15n)

4.5.9

Budget 2021

13-29

9 og 10

4.6

Regnskab 2020

2

16u)

4.6

Regnskab 2020

4

16t)

4.6

Budget 2021

7

11

4.6

Regnskab 2020

9-10

16x)

4.7

Regnskab 2020

4

12

4.7

Regnskab 2020

12

16v)

4.8

Regnskab 2020

7

13

4.8

Regnskab 2020

6

16w)

4.9

Regnskab 2020

6

12

4.9

Regnskab 2020

5

13

4.9

Regnskab 2020

5

16w)

Budget 2021

1

16z)

Kapitel 9
9.3.1

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg/
Henning Elkjær Nielsen

13

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00
sim@sim.dk

Til alle kommuner

Sagsnr.
2020 - 9596
Doknr.
323313
Dato
30-10-2020

Orientering om 53. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner.
Ændringer i bilag til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 5
1.

Autorisering af en ny gruppering til midlertidig uddannelsesløft med ret til en
erhvervsuddannelse på funktion 5.68.98
2. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende pulje til uddannelsesløft på
funktion 5.68.98 gruppering 101
3. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende regionale uddannelsespulje
på funktion 5.68.98 gruppering 100
Hovedkonto 7
4. Nye grupperinger på funktion 7.62.86 for regnskab 2020
5. Ændringer på funktion 7.62.80 og 7.62.86 som følge af nyt udligningssystem
Alle kapitler
6. Øvrige ændringer og præciseringer
Ad 1. Autorisering af en ny gruppering til midlertidig uddannelsesløft med
ret til en erhvervsuddannelse på funktion 5.68.98
I medfør af lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ekstraordinært løft af ledige med ret
til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2020-2021) kan
kommunerne, med virkning fra 1. august 2020 til og med 31. december 2021, give tilbud om uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse, hvor dagpengemodtagerne
kan få forhøjet dagpenge på 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats under uddannelsesforløbet inden for mangelområder.
I den forbindelse oprettes følgende grupperinger på funktion 5.68.98:

Dranst 1:
• 113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion.
Dranst 2:
• 013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til
dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113).
Grupperingen skal anvendes til uddannelsesudgifterne. Kommunerne kan få 80 pct.
refusion, og udgifterne er omfattet af budgetgarantien. Der er ikke tale om en pulje, og
det forventes, at kommunerne kan hjemtage refusion via refusionsindberetningssystemet fra løbende restafregning for 4. kvartal 2020.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020 og budget 2021.
Ad 2. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende pulje til uddannelsesløft på funktion 5.68.98 gruppering 101
I medfør af lov nr. 1054 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og lov om rejsegarantifond (Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til fagene digital opgaveløsning og engelsk og bemyndigelse til Rejsegarantifonden) kan kommunerne med virkning fra 1. august 2020, inden
for puljen til uddannelsesløftet, afholde driftsudgifter fx til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe eller til et grundforløb på en erhvervsuddannelse til jobparate
kontanthjælpsmodtagere.
Da målgruppen for ordningen er udvidet, ændres også navnet på grupperingen til at
omfatte jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v.
Derudover indsættes en henvisning til den nye midlertidige gruppering 110 på grupperingen til den eksisterende uddannelsesløftspulje.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2020 og budget 2021.
Ad 3. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende regionale uddannelsespulje på funktion 5.68.98 gruppering 100
I medfør af forsøgsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020 om forsøg
på beskæftigelsesområdet) kan kommunerne, med virkning fra 1. august 2020 til og
med 31. december 2020, afholde driftsudgifter til et forsøg med den regionale uddannelsespulje.
Da målgruppen udvides fra dagpengemodtagere til alle ledige (undtagen fleksjobbere),
ændres også navnet på grupperingen.
Der forventes i en senere orienteringsskrivelse udmeldt ændringerne vedrørende den
regionale pulje fra 2021.
Ændringen sker med virkning fra regnskab 2020 og budget 2021.
Ad 4. Nye grupperinger på funktion 7.62.86 for regnskab 2020
På funktion 7.62.86 oprettes følgende nye grupperinger:
•
•

032 Tilskud til fastholdelse af social kontakt
033 Tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere
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•

034 Tilskud til beboere på botilbud

Grupperingerne skal anvendes i regnskab 2020, hvorefter de nedlægges.
Ad 5. Ændringer på funktion 7.62.80 og 7.62.86 som følge af nyt udligningssystem
Som følge af nyt udligningssystem foretages en række ændringer og præciseringer på
funktion 7.62.80 og 7.62.86.
Funktion 7.62.80:
På funktion 7.62.80 oprettes følgende nye gruppering:
• 011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme
Funktion 7.62.86:
På
•
•
•
•
•
•

funktion 7.62.86 oprettes følgende nye grupperinger:
009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner
029 Tilskud til grænsenære kommuner
030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområde
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform

På funktion 7.62.86 ændres overskriften på følgende grupperinger:
• 001 ændres til - Tilskud til vanskeligt stillede kommuner
• 002 ændres til - Tilskud til Furesø Kommune
• 010 ændres til - Efterregulering vedr. beskæftigelsestilskud for 2020
• 019 ændres til - Finansieringstilskud
• 023 ændres til - Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken
På funktion 7.62.86 nedlægges følgende grupperinger:
• 008 Beskæftigelsestilskud
• 024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov
Konteringsreglerne i kapitel 4 konsekvensrettes.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2021.
Ad 6 Øvrige ændringer og præciseringer
a) Det præciseres, at udgifter til isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i
forbindelse med håndtering af COVID-19 skal registreres på funktion 4.60.90.
b) Betegnelsen af grupperingerne 091 og 092 under funktion 5.57.72 er ikke helt
korrekte efter ikrafttræden af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019), jf.
pkt. 15g) i orienteringsskrivelse af 13. juli 2020. Betegnelsen skal være:
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf.
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2
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c) Betegnelsen af funktion 5.57.75, dranst 2, gruppering 002, ændres til” Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093”, som det var
forudsat i pkt. 15h) i orienteringsskrivelse af 13. juli 2020.
d) Det præciseres, at betalinger til private institutioner uden driftsoverenskomst,
der kan henhøres til udgifter til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler,
skal registreres på funktion 6.52.71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler.
e) I afsnit 5.3 ændres fristen for indberetning af budgetteringsforudsætninger fra
ultimo oktober til december/januar. Endvidere slettes de særlige tidsfrister for
indberetning af budget 2020, jf. pkt. 23 c) i orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019, da de er historiske.
Ændringerne vedr. pkt. a) -d) træder i kraft med virkning fra regnskab 2020 og budget
2021. Pkt. e) træder i kraft med virkning for indberetning af budget 2021.

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

3.5.7

R2020

2

6b)

3.5.7

R2020

6

6c)

3.5.9

R2020

6

1

3.5.9

B2021

7

1

3.5.9

R2020

5

2

3.5.9

B2021

6

2

3.5.9

R2020

5

3

3.5.9

B2021

6

3

3.7

R2020

3

4

3.7

B2021

3

5

4.4

R2020

4

6a)

4.5.7

R2020

6

6b)

4.5.7

R2020

20

6c)

4.5.9

R2020

31

1

4.5.9

B2021

29-30

1

4.5.9

R2020

26-27

2

4.5.9

B2021

24-25

2

Kapitel 3

Kapitel 4

4

Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

4.5.9

R2020

26

3

4.5.9

B2021

24

3

4.6

R2020

9

6d)

4.7

R2020

12

4

4.7

B2021

9-12

5

B2021

1

6e)

Kapitel 5
5.3

Med venlig hilsen
Nicolai Pallisborg
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Sagsnr.
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Orientering om 54. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner

Doknr.
354005

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag 1 til cirkulære nr. 9916
af 15. oktober 2019 om budget- og regnskabssystem for kommuner.

Dato
18-12-2020

Ændringer i bilag 1 til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
1.

Under funktion 0.25.18 oprettes en ny gruppering 017 Støtte til etablering og
drift af midlertidige boliger til uddannelsessøgende

Hovedkonto 1
2. Justering af konteringsreglerne til funktion 1.38.66 som følge af indførelse af
særskilte gebyrer hos virksomhederne for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger
Hovedkonto 5
3. Under funktion 5.38.39 oprettes en ny gruppering 014 Kontant tilskud til
overvågning og støtte (servicelovens § 95, stk. 4)
4. Under funktion 5.57.72 justeres betegnelsen af gruppering 095
5. Præcisering af konteringsreglerne til funktion 6.52.71 Lønmodtagernes Feriemidler
Hovedkonto 7-9
6. Oprettelse af nye grupperinger på funktionerne 7.55.73, 8.55.73 og 9.55.73
Lønmodtagernes Feriemidler
Øvrige ændringer og præciseringer
7.

Øvrige ændringer og præciseringer

Ad 1 Under funktion 0.25.18 oprettes en ny gruppering 017 Støtte til etablering og drift af midlertidige boliger til uddannelsessøgende
I henhold til L 7 om forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om
leje af almene boliger, der er vedtaget den 10. december 2020, kan kommuner efter §
142c i lov om almene boliger etablere og finansiere en ordning, som i forbindelse med
studiestart tilbyder en midlertidig bolig til unge, som er optaget på en videregående
uddannelse og har et akut boligbehov.
På den baggrund oprettes en ny gruppering under funktion 0.25.18:
017 Støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende
Ændringen har virkning fra regnskab 2021.
Ad 2 Justering af konteringsreglerne til funktion 1.38.66 som følge af indførelse af særskilte gebyrer hos virksomhederne for konkrete anvisninger
af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger
Ved en ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunerne med virkning fra 1.
januar 2021 opkræve særskilte gebyrer hos virksomhederne for konkrete anvisninger
af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger. De nye gebyrer skal registreres på funktion 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg.
Endvidere er betegnelsen af gruppering 092 under funktionerne 1.38.61-1.38.66 ændret fra ”gebyr for genanvendelsesordninger” til ”gebyr for affaldsordninger”, da dette
er mere retvisende for, hvad kommunerne skal opkræve de forskellige gebyrer for.
Ændringerne har virkning fra regnskab 2021.
Ad 3 Under funktion 5.38.39 oprettes en ny gruppering 014 Kontant tilskud til overvågning og støtte (servicelovens § 95, stk. 4)
Med lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn er der indført en ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten
for unge, der modtager hjælp efter servicelovens § 95, stk. 3, i form af et kontant tilskud. Tilskuddet skal registreres på en nyoprettet gruppering:
014 Kontant tilskud til overvågning og støtte (servicelovens § 95, stk. 4)
Samtidig justeres betegnelsen af gruppering 001, så det fremgår, at det alene er udgifter efter servicelovens § 95, stk. 1-3, der skal registreres på denne gruppering.
Ændringen har virkning fra regnskab 2021. Udgifter efter § 95, stk. 4, registreres i
regnskab 2020 på gruppering 001.
Ad 4 Under funktion 5.57.72 justeres betegnelsen af gruppering 095
Det er præciseret i betegnelsen af gruppering 095 under funktion 5.57.72 og i konteringsreglerne, at det omhandler udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det
har hidtil kunne fremstå, som om man kan give særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
(STU) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Ændringen har virkning fra regnskab 2021.
Ad 5 Præcisering af konteringsreglerne til funktion 6.52.71 Lønmodtagernes Feriemidler
I pkt. 20 i orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019 blev der orienteret om oprettelsen
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af funktion 6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, der ikke er omfattet af
det kommunale udgiftsloft. Formålet er at sikre, at indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler ikke skal fortrænge andre udgifter under det kommunale udgiftsloft.
Der er imidlertid ikke det samme hensyn i forhold til forsyningsområdet, der ikke er
omfattet af det kommunale udgiftsloft. Det præciseres derfor, at indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler, der kan henføres til forsyningsområdet, skal konteres på hovedkonto 1 ligesom feriepenge efter den gamle ferielov.
Ændringen har virkning fra regnskab 2020.
Ad 6 Oprettelse af nye grupperinger på funktionerne 7.55.73, 8.55.73 og
9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler
I pkt. 20 i orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019 er der orienteret om den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne efter den nye ferielov i overgangsperioden1.
september 2019 til den 31. august 2020.
Ved brev af 27. januar 2020 til samtlige kommuner har Social- og Indenrigsministeriet
endvidere orienteret om, at for medarbejdere, hvor kommunerne selv står for feriepengeudbetalingen, er der imidlertid ikke med orienteringsskrivelsen af 16. oktober
2019 taget eksplicit stilling til den regnskabsmæssige håndtering i forbindelse med fratrædelser.
Det fremgår af brevet, at kommunerne skal håndtere optjente feriemidler for medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden, og hvor kommunen selv står for feriepengeudbetalingen, på samme måde som hidtil – dvs. de skal driftsføres i forbindelse med
fratrædelse.
I det omfang kommunerne påtænker at afregne med Lønmodtagernes Feriemidler inden udgangen af 2021, skal værdien af de opsparede feriemidler optages på balancen
som en kortfristet gæld. Hvis der ikke påtænkes afregnet med Lønmodtagernes Feriemidler inden udgangen af 2021, skal værdien optages på balancen som en langfristet
gæld på funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler.
Det er endvidere i brevet præciseret, at indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler for medarbejdere, der er fratrådt i overgangsperioden, ikke skal registreres på driften, da det som anført sker i forbindelse med fratrædelsen. Indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler skal således alene registreres som afvikling af gæld på balancesiden for de pågældende medarbejdere.
For funktionærer i fortsat beskæftigelse vil der dog stadig skulle ske registrering på
driften ved indbetaling. Registeringen skal ske på funktion 6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Dette indebærer, at kommunerne, indtil der er indbetalt til
Lønmodtagernes Feriemidler, skal kunne adskille, hvilke medarbejdere der fratrådte i
perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020, og hvilke der ikke gjorde.
Der oprettes på den baggrund to nye grupperinger på funktionerne 7.55.73, 8.55.73 og
9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler, således at det er muligt at skelne mellem feriepenge for de medarbejdere, der fratrådte i overgangsåret, og feriepenge for funktionærer i fortsat beskæftigelse i overgangsåret:
001 Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august
2020
002 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31.
august 2020
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Ændringen har virkning fra regnskab 2020.
Ad Øvrige ændringer og præciseringer
a) Under funktion 3.30.46 i afsnit 4.3 er henvisningen til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov blevet opdateret.
b) Med lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service er den
centrale refusionsordning blevet tilpasset, og §176 a er blevet ophævet. Konteringsreglerne til funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
tilpasses på den baggrund.
c) Under funktionerne 5.28.20, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24 og 5.28.26 er konteringsreglerne til gruppering 092 blevet opdateret, da et barn eller en ung ikke
længere skal betale for ophold i et anbringelsessted.
d) I både kontoteksten til funktion 5.38.42, gruppering 001 (dranst 1), gruppering 004 (dranst 2) og konteringsreglerne ændres udtrykket ”botilbud” til ”boformer” svarende til den anvendte terminologi i serviceloven.
e) Med lov nr. 1058 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service skal
kommunalbestyrelsen tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der
får ophold på kvindekrisecentre. Det er derfor tilføjet i afsnit 4.5.4, at udgifter
til psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter, jf. servicelovens § 109, stk. 9, skal konteres på funktion 5.38.42, gruppering 002.
f) Under funktion 5.46.60 i afsnit 3.5.5 (regnskab 2021-versionen) ændres betegnelsen af gruppering 009 til ” Udgifter til opkvalificering og introduktion
ved ansættelse ifølge integrationslovens § 24 a”. Betegnelsen er herefter den
samme i kap. 3 og 4.
g) Under funktion 5.57.75, dranst 2, ændres betegnelsen af gruppering 004 til
”Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097”.
h) Under funktion 5.57.76, dranst 2, er der autoriseret gruppering 003 Berigtigelser. Dette er indarbejdet i afsnit 3.5.7 og indarbejdes nu også i afsnit 4.5.7.
i) Under funktion 5.68.98, dranst 1, i afsnit 3.5.9 (regnskab 2020-versionen)
indsættes en henvisning til § 172 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i betegnelsen af gruppering 107. Betegnelsen er herefter den samme i kap. 3 og 4.
j) Under funktion 5.68.98, dranst 2, i afsnit 3.5.9 (regnskab 2020-versionen)
ændres betegnelsen af gruppering 019 til ”Tilskud fra EU vedrørende andre
end kontanthjælpsmodtagere”. Betegnelsen er herefter den samme i kap. 3 og
4.
k) I skemaet på side 3 i afsnit 8.1.1 præciseres det, at det er obligatorisk at indregne varebeholdninger i anlægskartoteket.
Ændringerne i pkt. a og g-k har virkning fra regnskab 2020, mens ændringerne i pkt.
b-f har virkning fra regnskab 2021.
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:
Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

3.0

Regnskab 2021

2

1

3.1

Regnskab 2021

1 og 2

2

3.5.4

Regnskab 2021

1

3

Kapitel 3

4

Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

3.5.4

Regnskab 2021

2

7d)

3.5.5

Regnskab 2021

1

7f)

3.5.7

Regnskab 2021

2

4

3.5.7

Regnskab 2020

6

7g)

3.5.9

Regnskab 2020

6

7i) og 7j)

3.7

Regnskab 2020

2

6

3.8

Regnskab 2020

4

6

3.9

Regnskab 2020

3

6

4.0

Regnskab 2021

7

1

4.1

Regnskab 2021

9 og 10

2

4.3

Regnskab 2020

11

7a)

4.5.1

Regnskab 2021

1

7b)

4.5.2

Regnskab 2021

3, 10, 12, 14 og 16

7c)

4.5.4

Regnskab 2021

2-4

3

4.5.4

Regnskab 2021

8 og 9

7d)

4.5.4

Regnskab 2021

8

7e)

4.5.7

Regnskab 2020

20

7g)

4.5.7

Regnskab 2021

7

4

4.5.7

Regnskab 2020

21

7h)

4.6

Regnskab 2020

9

5

4.7

Regnskab 2020

7

6

4.8

Regnskab 2020

17

6

4.9

Regnskab 2020

11-12

6

Regnskab 2020

3

7k)

Kapitel 4

Kapitel 8
8.1

Med venlig hilsen
Henning Elkjær Nielsen
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Orientering om 55. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag 1 til cirkulære nr. 9916
af 15. oktober 2019 om budget- og regnskabssystem for kommuner.
Ændringer i bilag 1 til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 3
1.

Præcisering af konteringsreglerne til 3.22.01 Folkeskoler og 3.22.05 Skolefritidsordninger

Hovedkonto 5
2. Afskaffelse af refusion af mentor- og driftsudgifter ved aktivering af personer i
ressourceforløb medfører nye grupperinger og ændring af eksisterende grupperinger til afløb på funktion 5.68.90
3. Flytning af driftsudgifter ved øvrig vejledning og opkvalificering til førtidspensionister til funktion 5.68.98, gruppering 106
4. Præcisering på funktion 5.68.98, gruppering 113, vedr. midlertidig ret til erhvervsuddannelse for dagpengemodtagere
Hovedkonto 6
5.

Ny gruppering 003 Lønmodtagernes Feriemidler oprettes under funktion
6.45.59.
6. Funktion 6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler nedlægges
Hovedkonto 7-9
7.

Nedlæggelse af grupperinger under funktionerne 8.28.19/9.28.19,
8.32.25/9.32.25 og 8.52.54/9.52.54
8. Gruppering 001 og 002 på funktionerne 7.55.73, 8.55.73 og 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler nedlægges
9. Funktion 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler gøres obligatorisk
10. Nye grupperinger 002 og 003 under funktion 9.32.27 Deponerede beløb for
lån m.v.

11. Justering af konteringsreglerne til udlægsfunktionerne 9.35.29 9.35.31,
9.35.33 og 9.35.35, gruppering 001-007
Øvrige ændringer og præciseringer
12. Øvrige ændringer og præciseringer
Ad 1 Præcisering af konteringsreglerne til 3.22.01 Folkeskoler og 3.22.05
Skolefritidsordninger
Det præciseres, at lønudgifter til alle ansatte og ikke kun pædagoger - der både indgår i
undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO - skal opdeles således, at regnskabet afspejler den faktiske fordeling af ressourceforbruget mellem SFO og folkeskolen. Det gælder fx også ledere, der varetager opgaver inden for begge områder.
Det er vigtigt, at regnskabet for både SFO og skoleområdet er informativt, dvs. at det
er retvisende og viser det faktiske ressourceforbrug, der anvendes på de to områder.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2021.
Ad 2 Afskaffelse af refusion af mentor- og driftsudgifter ved aktivering af
personer i ressourceforløb medfører nye grupperinger og ændring af eksisterende grupperinger til afløb på funktion 5.68.90
Som følge af lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov
om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Bedre ressourceforløb m.v.) er der pr. 1. januar 2022 ikke længere refusion af driftsudgifter ved
aktivering af personer i ressourceforløb.
Det medfører følgende nye grupperinger på dranst 1 på funktion 5.68.90:
•
•
•
•

112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022
113 Ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgifter ved aktivering
uden refusion fra 1/1-2022
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022
115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb uden refusion fra 1/1-2022

Det betyder, at følgende grupperinger på dranst 1 fremover kun skal bruge til afløbsudgifter vedrørende aktivitet før 1. januar 2022:
•
•
•
•

093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion
094 Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion
095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion
096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb med 50 pct. refusion

Hvis der er aktivitet, som løber hen over årsskiftet, skal udgifterne fordeles på den del
af aktiviteten, som vedrører 2021 (afløb på gruppering 093-096), og den del som vedrører 2022 (gruppering 112-115).
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Eneste undtagelse er driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af førtidspensionister, der ikke er i ressourceforløb, hvor der efter 1. januar 2022 fortsat er refusion
efter § 195, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så her skal udgifterne fra 1/12022 registreres på funktion 5.68.98, gruppering 106, jf. pkt. 3.
På dranst 2 er der tilføjet beskrivelse af refusionsgruppering 004, således at det fremgår, at den dels uændret anvendes til refusion af udgifter til personer i jobafklaringsforløb (gruppering 097-098 og 100), og dels anvendes til refusion af afløbsudgifter til
personer i ressourceforløb, som var i aktivering i vejledning og opkvalificering, eller
som modtog mentorstøtte til og med 2021 (gruppering 093-096).
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2022.
Ad 3 Flytning af driftsudgifter ved øvrig vejledning og opkvalificering til
førtidspensionister til funktion 5.68.98, gruppering 106
I forbindelse med, at der pr. 1. januar 2022 ikke længere er refusion af driftsudgifter
ved aktivering i vejledning og opkvalificering af personer, herunder førtidspensionister, som er i ressourceforløb, flyttes udgifter, hvor der fortsat er 50 pct. refusion. Det
drejer sig om driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af førtidspensionister, der ikke er i ressourceforløb, jf. § 195, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Sådanne udgifter skal fra 1. januar 2022 registreres på funktion 5.68.98 gruppering 106.
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2022.
Der foretages på grupperingen to redaktionelle ændringer:
•

•

Der er ved omtale af personlig assistance henvist til funktion 5.68.91, men siden 2021 har udgifterne skulle registreres på funktion 5.68.98, gruppering
111-112.
Der er fjernet omtale af registrering af udgifter som følge af § 161 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, idet paragraffen er ophævet pr. 1. januar 2021.
Udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud registreres nu i forbindelse med den regionale uddannelsespulje på funktion
5.68.98 grp. 100.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2021.
Ad 4 Præcisering på funktion 5.68.98, gruppering 113, vedr. midlertidig
ret til erhvervsuddannelse for dagpengemodtagere
På funktion 5.68.98, dranst 1, gruppering 113, registreres udgifter til midlertidig ret til
uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Refusionen hjemtages på funktion 5.68.98, dranst 2, gruppering 013. Det er der ingen ændring i.
Beskrivelsen er oprindeligt tiltænkt den midlertidige ret til en erhvervsuddannelse på
110 pct. dagpengesats pr. 1. august 2020, jf. lov nr. 1051 af 30. juni 2020. Som følge af
aftale om stimuli og grøn omstilling blev positivlisten, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udvidet med flere fag med behov for arbejdskraft pr. 1. januar
2021. Udgiftsregistreringen og refusionshjemtagelsen skal således også omfatte dagpengemodtageres ret til en SOSU-assistentgrunduddannelse eller ret til at påbegynde
en uddannelse, der understøtter en grøn omstilling på arbejdsmarkedet efter § 97 a i
samme lov.
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Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2021.
Ad 5 Ny gruppering 003 Lønmodtagernes Feriemidler oprettes under
funktion 6.45.59.
Der oprettes en ny gruppering 003 under funktion 6.45.59 til registrering af administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler. Opkrævningen fra arbejdsgivere foretages i 2021 med hjemmel i bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2021 af bidrag
til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2021.
Ad 6 Funktion 6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler nedlægges
Kommunernes indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler af optjente feriepenge for
overgangsåret budgetteres og regnskabsføres efter de gældende regler som en driftsudgift ligesom øvrige feriepenge. Indbetalingerne registreres på funktion 6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, dog skal indbetalinger, der kan henføres til
forsyningsområdet, konteres på hovedkonto 1. Funktion 6.52.71 er undtaget fra servicerammen.
Det skønnes, at der samlet er tale om en udgift på 18,4 mia. kr., der i princippet kan
strække sig over en lang årrække, men som også kan give meget store udsving mellem
årene, da kommunerne frivilligt kan vælge at indfri hele eller dele af deres forpligtelse
når som helst.
Kommunernes driftsudgifter anvendes i en række sammenhænge, hvor de potentielt
store variationer i opgørelsen af kommunernes nettodrifts- og anlægsudgifter som
følge af indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler er uhensigtsmæssige. Det skyldes, at resultatet af betydelige engangsindbetalinger af feriepenge på kommunens
samlede økonomiske resultat ikke er udtryk for en strukturel ubalance i kommunens
økonomi.
Ud over opgørelsen af serviceudgifterne spiller indbetalingerne ind i kravet efter § 3,
stk. 4, i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen m.v. om, at der
i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift.
Herudover påvirker indbetalingerne kommunernes årlige nettodrifts- og anlægsudgifter, som udgør det samlede udgiftsbehov i udligningen.
Det er Indenrigs- og Boligministeriets vurdering ud fra en samlet betragtning, at det er
mest hensigtsmæssigt, at konteringsreglerne ændres således, at indbetalingerne registreres som nedbringelse af langfristet gæld (dvs. som en forskydning, der alene påvirker balancen), i stedet for som en driftsudgift. Det betyder, at funktion 6.52.71 nedlægges.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2021.
Ad 7 Nedlæggelse af grupperinger under funktionerne 8.28.19/9.28.19,
8.32.25/9.32.25 og 8.52.54/9.52.54
Som led i strukturreformen blev der i 2006 indgået delingsaftaler mellem stat, regioner, kommuner og trafikselskaber om fordeling af amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter. I henhold til § 41 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om for-
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deling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med strukturreformen skulle der foretages en økonomisk udligning i form af kontant betaling eller via en betalingsrække fordelt som en
10-årig annuitet. Følgende grupperinger blev i den forbindelse autoriseret i den kommunale kontoplan:
8.28.19/9.28.19, gruppering 001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som
følge af delingsaftalen
8.28.19/9.28.19, gruppering 002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af
delingsaftalen
8.32.25/9.32.25, gruppering 003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen
004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen
005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen
8.52.54/9.52.54, gruppering 001 Kontant kompensation til andre kommuner som
følge af delingsaftalen
002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen
De anførte grupperinger nedlægges, da mellemværenderne vedrørende delingsaftalerne burde være afviklet efter gældende regler.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2022.
Ad 8 Gruppering 001 og 002 på funktionerne 7.55.73, 8.55.73 og 9.55.73
Lønmodtagernes Feriemidler nedlægges
Gruppering 001 og 002 på funktionerne 7.55.73, 8.55.73 og 9.55.73 Lønmodtagernes
Feriemidler nedlægges.
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler ændres fra at blive registreret som en
driftsudgift til at være en balanceforskydning i form af nedbringelse af langfristet gæld,
jf. pkt. 6. Indbetalingerne vil herefter skulle behandles på samme måde for medarbejdere, der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 (overgangsåret) og medarbejdere, der var ansat i overgangsåret. Der er derfor ikke længere behov
for at kunne adskille indbetalingerne for de to grupper. Som følge heraf nedlægges
gruppering 001 og 002 på funktionerne 7.55.73, 8.55.73 og 9.55.73 Lønmodtagernes
Feriemidler.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2021.
Ad 9 Funktion 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler gøres obligatorisk
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler ændres fra at blive registreret som en
driftsudgift til at være en balanceforskydning i form af nedbringelse af langfristet gæld,
jf. pkt. 6. Indbetalingerne debiteres funktion 8.55.73, som hermed gøres obligatorisk
at anvende. Funktionerne 7.55.73 og 9.55.73 er allerede obligatorisk at anvende, hvorfor der ikke er ændringer til disse funktioner.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2021.
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Ad 10 Nye grupperinger 002 og 003 under funktion 9.32.27 Deponerede
beløb for lån m.v.
Ved orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019, punkt 21, blev der under funktion
8.32.27 oprettet to autoriserede grupperinger under funktion 8.32.27:
•
•

002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder

De tilsvarende grupperinger oprettes under funktion 9.32.27.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2021.
Ad 11 Justering af konteringsreglerne til udlægsfunktionerne 9.35.29
9.35.31, 9.35.33 og 9.35.35, gruppering 001-007
Det tilføjes i konteringsreglerne til udlægsfunktionerne 9.35.29 9.35.31, 9.35.33 og
9.35.35, gruppering 001-007, at ved indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler, jf.
pkt. 5, skal den relevante funktion under hovedfunktion 9.35 debiteres med det indbetalte beløb til Lønmodtagernes Feriemidler, der kan henføres til forsyningsvirksomhederne, og krediteres balancekonto 9.75.99. Kommunen får derved et tilgodehavende
på forsyningsområdet som modsvares af en øget egenkapital. Det betyder, at forsyningsområdet skal oparbejde et overskud (evt. ved øget takstbetaling) svarende til andelen af det indbetalte beløb til Lønmodtagernes Feriemidler for at nedbringe kommunens tilgodehavende på forsyningsområdet.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2021.
Ad 12 Øvrige ændringer og præciseringer
a) I kapitel 2.4 tydeliggøres det, at udgifter, som ikke meningsfuldt kan henføres til
ledelse og administration, ikke skal registreres på gruppering 200 til ledelse og administration på de decentrale institutioner.
b) I kapitel 2.5 anføres det, at udgifter til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge
skal registreres med art 5.2.
c) Under funktion 0.25.11, gruppering 002, i afsnit 4.0 opdateres henvisningen til integrationsloven.
d) Under funktion 3.30.46 i afsnit 4.3 opdateres henvisningen til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
e) Under funktionerne 3.38.72 og 3.38.73 i afsnit 4.3 opdateres henvisningerne til
folkeoplysningsloven.
f) I konteringsreglerne til funktion 5.68.90 er omtale af registrering af udgifter som
følge af § 161 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fjernet, idet paragraffen er
ophævet pr. 1. januar 2021. Udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud registreres nu i forbindelse med den regionale uddannelsespulje på funktion 5.68.98 gruppering 100.
g) Det præciseres i konteringsreglerne til funktionerne 6.45.51, 6.45.53, 6.45.57 og
6.45.58, at udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser skal registreres på den relevante af de fire anførte funktioner, som omfatter sagsområdet.
h) Det præciseres i konteringsreglerne til funktion 6.52.70 Løn- og barselspuljer, at
regnskabet for barselsudligningspuljer kan føres på funktionen.
Ændringerne har virkning fra regnskab 2021, dog træder pkt. 12g) først i kraft fra budget 2022.
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Orientering om 56. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag 1 til cirkulære nr. 9916
af 15. oktober 2019 om budget- og regnskabssystem for kommuner.
Ændringer i bilag 1 til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner:
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ny refusionsgruppering 110 Refusion vedr. funktion 5.28.26 oprettes på funktion 5.22.07
Nye refusionsgrupperinger 007 og 008 oprettes på funktion 5.28.26
Ændret betegnelse af driftsgruppering 001 og 005 på funktion 5.46.60 m.m.
Ny driftsgruppering 002 Huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven §
163a) oprettes på funktion 5.57.72
Nedlæggelse af refusionsgrupperinger 006-009 under funktion 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse
Nedlæggelse af en række ældre driftsgrupperinger vedrørende afløb og efterbetaling af sygedagpenge på funktion 5.57.71, ressourceforløbsydelse på funktion 5.58.82, og jobrotation på funktion 5.68.91

Hovedkonto 7-9
7. Nedlæggelse af grupperingerne 016 og 017 på funktion 7.62.86 Særlige tilskud
8. Nedlæggelse af gruppering 002 og ændret betegnelse af gruppering 003 under
funktion 7.68.95 Anden skat på fast ejendom
9. Afledt nedlæggelse af grupperinger vedrørende balanceforskydninger på afløb
af sygedagpenge på funktion 8.51.52
10. Registrering af indekseringen af optjente feriemidler for overgangsåret på
funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler
Øvrige ændringer og præciseringer
11. Øvrige ændringer og præciseringer

Ad 1 Ny refusionsgruppering 110 Refusion vedr. funktion 5.28.26 oprettes
på funktion 5.22.07
Som følge af Folketingets vedtagelse d. 9. december 2021 af forslag til lov om ændring
af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service
og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet bliver udgifter, der følger af foranstaltninger efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet omfattet af den centrale refusionsordning efter § 176 i lov om social service.
Der oprettes på funktion 5.22.07 en ny refusionsgruppering 110 Refusion vedr. funktion 5.28.26.
Lovændringen træder i kraft 1. januar 2022 og har virkning for udgifter efter lov om
ungdomskriminalitet fra 1. januar 2019. Berigtigelser vedr. tidligere år konteres på
gruppering 091 på funktionen.
Ændringen i kontoplanen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Ad 2 Nye refusionsgrupperinger 007 og 008 oprettes på funktion 5.28.26
Som følge af Folketingets vedtagelse d. 9. december 2021 af forslag til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet bliver en kommunes udgifter efter § 13, stk. 1, nr.
3-9, og §§ 14-17 i lov om ungdomskriminalitet omfattet af 100 pct. statsrefusion, når
afgørelsen omhandler et udenlandsk barn eller ung, der har fået opholdstilladelse efter
visse bestemmelser i udlændingeloven eller særloven om personer, der har bistået
danske myndigheder i Afghanistan.
Som følge heraf oprettes der på funktion 5.28.26 to refusionsgrupperinger:
•

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
52 b, stk. 3, nr. 2)

•

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 52 b, stk. 3, nr. 1)

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Ad 3 Ændret betegnelse af driftsgruppering 001 og 005 på funktion
5.46.60
Det præciseres, at udgifter til kurser mv. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge, der som led i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, er omfattet af integrationslovens § 17 a, stk. 3, 3.
pkt., jf. integrationslovens § 45, stk. 5, pkt. 2, skal registreres på funktion 5.46.60,
driftsgruppering 001, når der er tale om ydelsesmodtagere, mens udgifter for selvforsørgede skal registreres på 5.46.60, driftsgruppering 005.
Betegnelsen af de to grupperinger ændres på den baggrund til følgende:
001

Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a

005

Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a
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Endvidere er det juridiske grundlag for konteringen på driftsgrupperingerne 092-105
under funktion 5.46.60 blevet præciseret. Betegnelsen af grupperingerne er i den forbindelse blevet opdateret.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Ad 4 Ny driftsgruppering 002 Huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven § 163a) oprettes på funktion 5.57.72
Der oprettes en ny driftsgruppering 002 under funktionen 5.57.72 til registrering af
udgifter til huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven § 163 a).
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Ad 5 Nedlæggelse af refusionsgrupperinger 006-009 under funktion
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse
Refusionsgrupperingerne 006-009 vedr. afløb på driftsudgifter ved aktivering på den
midlertidige arbejdsmarkedsydelse og afløbsudgifter på kontantydelse på funktion
5.57.79 har været åbent til og med endelig restafregning for 2020 i 2021, men lukkes
nu.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Ad 6 Nedlæggelse af en række ældre driftsgrupperinger vedrørende afløb
og efterbetaling af sygedagpenge på funktion 5.57.71, ressourceforløbsydelse på funktion 5.58.82, og jobrotation på funktion 5.68.91
Der nedlægges en række driftsgrupperinger vedrørende afløb og efterbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og jobrotation. Der er tale om ældre grupperinger,
hvor der er ingen eller meget sparsomme konteringer, og hvor det ikke vurderes, at der
længere vil være afløb eller efterbetaling.
På følgende funktioner nedlægges de nævnte grupperinger på dranst 1:
•

5.57.71 Sygedagpenge
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om
sygedagpenge
003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2,
i lov om sygedagpenge
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50
pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28 december 2015 med 30 pct.
refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om
sygedagpenge

•

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioder
før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion
092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion
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093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion
094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct.
refusion
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik
•

5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 Beskæftigelsesindsats for
forsikrede ledige)
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning,
jf. § 98 a, stk.1-3, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats
017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Skulle der efterfølgende vise sig at være relevante afløbsudgifter eller efterbetaling på
de pågældende driftsgrupperinger kan beløbet bogføres på en uautoriseret gruppering
på funktionen. Driftsgrupperingerne på funktion 5.57.71 Sygedagpenge er derfor ikke
længere udtømmende.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
De tilsvarende refusionsgrupperinger på dranst 2 holdes åbne for anvendelse ved foreløbig og endelig restafregning for 2021 (i 2022). Herefter vil de blive lukket.
Ad 7 Nedlæggelse af grupperingerne 016 og 017 på funktion 7.62.86 Særlige tilskud
Da lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er blevet ophævet, jf. § 8 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 i lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og offentlige arbejdsgivere ikke kan modtage fleksjobbonus, jf. § 1,
stk. 5, i bekendtgørelse om fleksjobbonus, nedlægges følgende grupperinger under
funktion 7.62.86:
•
•

016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere
017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere

Endvidere er der i konteringsreglerne til en række af særtilskuddene under funktion
7.62.86 indarbejdet hjemmelsgrundlaget for tilskuddene.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Ad 8 Nedlæggelse af gruppering 002 og ændret betegnelse af gruppering
003 under funktion 7.68.95 Anden skat på fast ejendom
I henhold til § 3 i lov nr. 291 af 27. februar 2021 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love ændres beregningsgrundlaget for dækningsafgiften efter
§§ 23 og 23 A i lov om kommunal ejendomsskat fra forskelsværdien til grundværdien.
På den baggrund nedlægges gruppering 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes
forskelsbeløb under funktion 7.68.95, og betegnelsen af gruppering 003 ændres fra
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”Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb” til ”Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi”.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Ad 9 Afledt nedlæggelse af grupperinger vedrørende balanceforskydninger på afløb af sygedagpenge på funktion 8.51.52
Som en afledt konsekvens af, at der lukkes for afløb af sygedagpenge på driftsgrupperingerne 001, 003, 005 og 006 på 5.57.71, jf. pkt. 6, lukkes der parallelt for de tilsvarende grupperinger på funktion 8.51.52 Anden gæld.
Følgende grupperinger nedlægges:
•

8.51.52 Anden gæld
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§55)
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt

Der er kun få konteringer på de pågældende grupperinger, og det vurderes, at der ikke
længere vil være afløb.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Det er muligt at registrere et eventuelt afløb på de berørte grupperinger efter nedlæggelsen på en uautoriseret gruppering på funktionen.
Dranst 2 grupperingerne holdes åbne til og med foreløbig og endelig restafregning for
2021 i 2022, hvorefter de også vil blive lukket.
Ad 10 Registrering af indekseringen af optjente feriemidler for overgangsåret på funktion 9.55.73
Konteringsreglerne til funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler præciseres, så
det fremgår, at gælden indekseres årligt med den sats, der oplyses af Lønmodtagernes
Feriemidler, jf. § 7, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, med modpost på balancekonto 9.75.99. Indekseringen fastsættes i henhold
til lovens § 7, stk. 2, senest den 31. maj og gælder bagudrettet. Der skal ikke ved afslutningen af årsregnskabet laves et regnskabsmæssigt skøn for, hvad indekseringen forventes at udgøre pr. 31. december.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2021.
Ad 11 Øvrige ændringer og præciseringer
a) I afsnit 2.4, side 4, slettes det, at der skal anvendes særlige anlægsgrupperinger under hovedfunktion 0.22 Jordforsyning, da disse blev nedlagt ved orienteringsskrivelse af 13. juli 2020, pkt. 1.
b) Det præciseres, at udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge,
skal registreres på funktion 0.25.18, gruppering 003, når der er tale om almene boliger, mens udgifterne ved øvrige boliger skal registreres på 0.25.11,
gruppering 003.
c) Under funktion 0.58.95 Redningsberedskab præciseres det, at de fire driftsgrupperinger er udtømmende.
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d) Indledningen til hovedkonto 5 ændres, så det fremgår, at refusion af udgifter
på funktionerne 5.25.10-5.25.19 vedrørende flygtninge er samlet på funktion
5.25.10, dranst 2, gruppering 007 og 008.
e) Under funktion 5.22.07, gruppering 018 refusion vedr. funktion 5.57.72, tilføjes henvisning til gruppering 002 vedr. refusion for huslejetilskud i udslusningsboliger (servicelovens § 163a), jf. pkt. 4.
f) Under funktion 5.28.21 præciseres det juridiske grundlag for konteringen på
grupperingerne 002,005, 006 og 010.
g) Under funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.52, gruppering 092 præciseres lovgrundlaget for egenbetaling med tilføjelse af henvisning til servicelovens § 163
stk. 3.
h) Under funktion 5.38.50, grupperingerne 093, 094 og 096, angives lovgrundlaget for egenbetaling med tilføjelse af henvisning til servicelovens § 163 stk. 23.
i) Under funktion 5.38.52 præciseres det, at udgifter og indtægter vedr. både
kommunale og private tilbud skal konteres på funktion 5.38.52 Botilbud til
midlertidigt ophold (serviceloven § 107).
j) Det er i konteringsreglerne til funktion 6.45.51 anført, at kommunale fællesudgifter til IT, dvs. til IT-strategi og planlægning, skal registreres på funktionen.
Dette slettes, da kommunale fællesudgifter til IT og telefoni skal konteres på
funktion 6.45.52, jf. konteringsreglerne til denne funktion og pkt. 8 i orienteringsskrivelse af 5. juli 2012 om en ny kontoplan for hovedkonto 6.
k) Det præciseres i konteringsreglerne til funktion 6.45.51, at administrative udgifter, der kan henføres til funktionerne 6.45.53-6.45.58, ikke skal registreres
på funktionen. Det gælder for både udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig
administration. Formålet med den ændrede kontoplan på hovedkonto 6, der
blev implementeret ved orienteringsskrivelsen af 5. juli 2012 var, at nogle af
udgifterne på funktion 6.45.51 skulle udskilles i selvstændige funktioner, herunder fx de centraladministrative udgifter til voksen-, ældre- og handicapområdet, der registreres på funktion 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.
l) Under funktionerne 8.51.52/9.51.52 Anden gæld nedlægges gruppering 105
Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen. Grupperingerne
er historiske, jf. pkt. 7 i orienteringsskrivelse af 6. juli 2021.
m) I boksen i afsnit 6.2.3 ændres ”udligning af moms” til ”refusion af købsmoms”.
Endvidere ændres betegnelsen af skatteområdet til ”Skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96.” Endelig foretages der i afsnittet en opdatering af henvisningen til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen,
revision m.v.
n) I afsnit 7.2, side 2, ændres ”fkt. 9.01-9.11” til ”fkt. 9.22.01-9.22.11”.
o) Der er foretaget en opdatering af navne som følge af regeringsomdannelsen
den 21. januar 2021, hvor bl.a. Indenrigs- og Boligministeriet blev oprettet.
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2022.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

R 2022

4

11a)

Kapitel 2
2.4

6

Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

3.5.1

R 2022

1

1

3.5.1

R 2022

1

11e)

3.5.2

R 2022

1

11f)

3.5.2

R 2022

3

2

3.5.4

R 2022

2-3

11g)

3.5.5

R 2022

1

3

3.5.7

R 2022

1

6

3.5.7

R 2022

2

4

3.5.7

R 2022

8

5

3.5.8

R 2022

3-4

6

3.5.9

R 2022

3

6

3.7

R 2022

3

7

3.7

R 2022

4

8

3.8

R 2022

3

11l)

3.8

R 2022

3

9

3.9

R 2022

3

11l)

4.0

R 2022

3 og 7

11b)

4.0

R 2022

16

11c)

4.5.0

R 2022

4

11d)

4.5.1

R 2022

1

1

4.5.1

R 2022

1

11e)

4.5.2

R 2022

3-5

11f)

4.5.2

R 2022

16

2

4.5.4

R 2022

9, 11 og 14

11g)

4.5.4

R 2022

12

11h)

4.5.4

R 2022

13

11i)

4.5.5

R 2022

1, 2, 4, 5, 9 og 12

3

4.5.7

R 2022

1-2

6

Kapitel 3

Kapitel 4

7

Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

4.5.7

R 2022

2

4

4.5.7

R 2022

23

5

4.5.8

R 2022

9-10

6

4.5.9

R 2022

15-16

6

4.6

R 2022

3 og 5

11j)

4.6

R 2022

4

11k)

4.7

R 2022

11-12

7

4.7

R 2022

14

8

4.8

R 2022

13

11l)

4.8

R 2022

13-14

9

4.9

R 2021

11

10

4.9

R 2022

9

11l)

R 2022

3

11m)

R 2022

2

11n)

Kapitel 6
6.2
Kapitel 7
7.2

Ændringerne vedrørende punkt 11o) er ikke vist i oversigten.

Med venlig hilsen
Henning Elkjær Nielsen
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Orientering om 57. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag 1 til cirkulære nr. 9916
af 15. oktober 2019 om budget- og regnskabssystem for kommuner.
Ændringer i bilag 1 til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner:
Kapitel 2
1.

Præcisering af at kravet om registrering på omkostningssted kun gælder for
dranst 1

Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 4
2. Ændret betegnelse af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Beboelse
3. Ændret betegnelse af driftsgruppering 001 og 002 på funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje
Hovedkonto 5
4. Ny gruppering 111 til statsrefusion på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
5. Ny driftsgruppering 021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til
kommunen oprettes på funktion 5.46.60
6. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61
7. Ny driftsgruppering 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden
oprettes på funktion 7.62.86 Særlige tilskud
8. Ændret betegnelse af gruppering 001 på funktion 7.68.95 Anden skat på fast
ejendom
Kapitel 6
9. Funktion 7.58.59 Garantiprovision omfattes af reglerne for afgivelse af driftsbevillinger
Ad 1 Præcisering af at kravet om registrering på omkostningssted kun gælder for dranst 1

Det præciseres, at kravet om i regnskabet at registrere på omkostningssted på visse
funktioner alene omfatter dranst 1, dvs. driftsudgifter og –indtægter.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2022.
Ad 2 Ændret betegnelse af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Beboelse
Betegnelsen af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Beboelse ændres til:
•

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

På grupperingen registreres udgifter, fx lejeudgifter, til midlertidig indkvartering af
flygtninge efter § 12, stk. 1, i lov om integration af flygtninge (integrationsloven), og
kommunens udgifter til flytning mellem to midlertidige opholdssteder. For så vidt angår udgifter til transport og flytning efter § 12, stk. 5, i integrationsloven, henvises til
orienteringsskrivelsens pkt. 5.
På grupperingen registreres de driftsudgifter, der direkte er knyttet til drift af midlertidige opholdssteder, herunder leje, forsyningsudgifter, rengøring og inventar, der som
udgangspunkt forbliver på opholdsstedet. Udgifter til personlig bohave og udstyr, der
kan medtages af flygtningene (fx startpakker med sengetøj og køkkenudstyr) vil normalt skulle betragtes som en overførselsudgift, der konteres på funktion 5.46.61, gruppering 005 Hjælp i særlige tilfælde
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.
Ad 3 Ændret betegnelse af driftsgruppering 001 og 002 på funktion
4.62.85 Kommunal tandpleje
Som følge af Folketingets vedtagelse d. 9. juni 2022 af forslag til lov om ændring af
sundhedsloven ændres kommunal børne- og ungdomstandpleje fra at omfatte 0-18
årige til at omfatte 0-21 årige. Betegnelsen af de to driftsgrupperinger under funktion
4.62.85 ændres på den baggrund til følgende:
•
•

001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker).

Lovændringen træder i kraft d. 1. juli 2022 og indfases frem mod udgangen 2025.
Ændringerne i kontoplanen træder i kraft med virkning fra regnskab 2022.
Ad 4 Ny gruppering 111 til statsrefusion på funktion 5.22.07 Indtægter fra
den centrale refusionsordning
På funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning oprettes en ny gruppering 111 til statsrefusion vedr. udgifter efter § 86 i lov om social service, der registreres på funktion 4.62.82:
•

111 Refusion vedr. funktion 4.62.82 af udgifter efter § 86 i serviceloven

Det bemærkes, at det følger af konteringsreglerne for funktion 5.22.07 Indtægter fra
den centrale refusionsordning, at refusionen enten kan fordeles forholdsmæssigt mellem de relevante grupperinger eller på den af de autoriserede grupperinger, hvorunder
størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.
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Ad 5 Ny driftsgruppering 021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen oprettes på funktion 5.46.60
Der oprettes en ny driftsgruppering:
•

021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen

På grupperingen registreres kommunernes udgifter i forbindelse med transport og
flytning fra asylcenter mv. til kommunen for flygtninge, der er visiteret til kommunen,
jf. integrationslovens § 12, stk. 5, herunder transportudgifter i forbindelse med modtagelse af kvoteflygtninge.
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.
Ad 6 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61
Som følge af afskaffelsen af kontanthjælp og siden integrationsydelse til udlændinge,
der pr. 1. januar 2020 blev erstattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller
overgangsydelse, nedlægges en række afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, da de
ikke længere er aktuelle og ikke må anvendes. Det drejer sig om følgende:
•
•

Driftsgruppering 001
Statsrefusionsgrupperingerne 004 og 006-011

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.
Ad 7 Ny driftsgruppering 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden oprettes på funktion 7.62.86 Særlige tilskud
Der oprettes en ny driftsgruppering:
•

032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden

Tilskuddet ydes efter § 23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2022.
Ad 8 Ændret betegnelse af gruppering 001 på funktion 7.68.95 Anden skat
på fast ejendom
Betegnelsen af gruppering 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi
på funktion 7.68.65 ændres til:
•

001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Det skyldes, at dækningsafgiften i overgangsperioden 2022 og 2023 opkræves som et
beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2022.
Ad 9 Funktion 7.58.59 Garantiprovision omfattes af reglerne for afgivelse
af driftsbevillinger
Funktion 7.58.59 Garantiprovision, der anvendes til registrering af indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser, omfattes af reglerne for afgivelse af driftsbevillinger. Ændringen burde have været foretaget
i forbindelse med oprettelsen af funktionen ved pkt. 15 i orienteringsskrivelse af 10. januar 2012.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit

Ikrafttræden

Side

Punkt

Regnskab 2022

2

1

3.0

Budget 2023

1

2

3.4

Regnskab 2022

1

3

3.5.1

Budget 2023

1

4

3.5.5

Budget 2023

1

5

3.5.5

Budget 2023

2

6

3.7

Regnskab 2022

3

7

3.7

Regnskab 2022

4

8

4.0

Budget 2023

3

2

4.4

Regnskab 2022

3

3

4.5.1

Budget 2023

1

4

4.5.5

Budget 2023

4

5

4.5.5

Budget 2023

7 og 9

6

4.7

Regnskab 2022

12

7

4.7

Regnskab 2022

14

8

Budget 2023

1

9

Kapitel 2
2.3
Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 6
6.1

Med venlig hilsen
Henning Elkjær Nielsen
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