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Orientering nr. 59 om ændringer til budget- og regnskabssystem for kom-

muner 

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 kom-

muner: 

Kapitel 2 

1. Enkelte korrekturrettelser  

Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 0 

2. Rettelse af konteringsreglerne til funktion 0.25.11 Beboelse, dranst 2, grp. 002 

3. Præcisering af betegnelsen af driftsgruppering 003 og 004 samt dranst 2, grp. 

001, på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 

Hovedkonto 1 

4. Ændret betegnelse af funktionerne 1.38.61, 1.38.63 og 1.38.64 samt oprettelse 

af ny funktion 1.38.67 m.v. 

Hovedkonto 5 

5. Præcisering af konteringsreglerne vedr. befordringsudgifter på funktionerne 

5.38.58 og 5.38.59 

6. Nedlæggelse af grupperinger m.m. på funktion af 5.57.71 Sygedagpenge 

7. Præcisering af konteringsreglerne til driftsgruppering 006 og 008 på funktion 

5.57.72 Sociale formål  

8. Justering af konteringsreglerne til driftsgruppering 093 og 094 på funktion 

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og 

uddannelseshjælpsmodtagere 

9. Nedlæggelse af driftsgrupperinger på funktion 5.58.80 Revalidering 

10. Nedlæggelse af refusionsgrupperinger på funktion 5.58.82 Ressourceforløb og 

jobafklaringsforløb 

11. Nedlæggelse af grupperinger m.m. på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den 

kommunale beskæftigelsesindsats 
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12. Nedlæggelse af gruppering 001 på funktion 5.68.91 Afløb vedr. jobrotation før 

2015 og indtil 2021 Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere 

Hovedkonto 6 

13. Nye grupperinger oprettes under funktion 6.42.43 Valg m.v.  

Hovedkonto 7 

14. Nedlæggelse af grupperinger under funktion 7.62.86 Særlige tilskud og 

7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 

Hovedkonto 8 og 9 

15. Ændret betegnelse af grp. 007 under funktion 8.32.25 Forskydninger i andre 

langfristede udlån og tilgodehavender og funktion 9.32.25 Andre langfristede 

udlån og tilgodehavender 

 

Ad 1 Enkelte korrekturrettelser  

Der er foretaget korrekturrettelser i: 

 afsnit 2.1, s. 1,  

 afsnit 2.5, s. 7 og 12, og 

 afsnit 2.6, hvor Social- og Indenrigsministeriet er ændret til Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet. 

Ad 2 Rettelse af konteringsreglerne til funktion 0.25.11 Beboelse, dranst 2, 

grp. 002 

Kommunens udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge fra andre boli-

ger end almene boliger, jf. §§ 70-71 i lov om individuel boligstøtte, skal registreres på 

funktion 0.25.11 Beboelse, dranst 1, grp. 003. Der er 100 pct. refusion af disse udgifter, 

jf. boligstøttelovens § 75, stk. 1, nr. 3. Denne refusion skal registreres på funktion 

0.25.11 Beboelse, dranst 002, grp. 002. Desværre er der en fejl i konteringsreglerne på 

nuværende tidspunkt, da der henvises til almenboliglovens § 62, stk. 3. Fejlen rettes, 

så det fremgår, at refusion af udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge, 

jf. boligstøttelovens §§ 70 og 71, skal registreres på grupperingen. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2023. 

Ad 3 Præcisering af betegnelsen af driftsgruppering 003 og 004 samt 

dranst 2, grp. 001, på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 

Betegnelsen af følgende grupperinger præciseres således: 

Dranst 1 

 003 Fraflytning og tomgangsleje vedr. flygtninge i almene boliger 

 004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger 

Dranst 2 

 001 Flygtninges fraflytning og tomgangsleje 
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Udgifter efter almenboliglovens § 62, stk. 1 (flygtninge), konteres på driftsgruppering 

003, mens udgifter efter § 59, stk. 1 (andre end flygtninge), konteres på driftsgruppe-

ring 004. Refusion af kommunens udgifter ved udlejning til flygtninge konteres på 

dranst 2, grp. 001, jf. § 62, stk. 3. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2023. 

Ad 4 Ændret betegnelse af funktionerne 1.38.61, 1.38.63 og 1.38.64 samt 

oprettelse af ny funktion 1.38.67 m.v.  

Betegnelsen af funktionerne 1.38.61, 13.63 og 1.38.64 ændres, så de er i overensstem-

melse med affaldsaktørbekendtgørelsens § 17, stk. 3-8. 

Endvidere oprettes en ny funktion: 

 1.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser  

Funktionen oprettes, da det fra 1. januar 2023 bliver det muligt for kommuner at til-

byde indsamling af visse typer erhvervsaffald til såkaldte markedspriser, jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 48 a. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2023. 

Ad 5 Præcisering af konteringsreglerne vedr. befordringsudgifter på funk-

tionerne 5.38.58 og 5.38.59 

På funktionerne 5.38.58 og 5.38.59 præciseres det, at befordringsudgifter skal regi-

streres på dranst 1, grp. 001-003. 

Ændringen har virkning fra regnskab 2023. 

Ad 6 Nedlæggelse af grupperinger m.m. på funktion af 5.57.71 Sygedag-

penge 

Driftsgrupperingerne 001-006 vedrørende afløb og efterbetaling af sygedagpenge blev 

nedlagt med virkning fra regnskab 2022, jf. pkt. 6 i orienteringsskrivelse af 21. decem-

ber 2022. 

 

Derfor nedlægges følgende grupperinger under dranst 2: 

 

 002 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 003, 005 og 090 om regresindtæg-

ter og afløb af sygedagpenge  

 009 Refusion med 30 pct. af udgifter på driftsgrp. 006 vedr. afløb af sygedag-

penge  

 

Endvidere er omtalen af afløbsgrupperingerne på driftsgruppering 013 blevet fjernet. 

 

Ændringerne har virkning fra regnskab 2023. 

Ad 7 Præcisering af konteringsreglerne til driftsgruppering 006 og 008 på 

funktion 5.57.72 Sociale formål  

Det præciseres i konteringsreglerne til driftsgruppering 006 og 008 på funktion 

5.57.72 Sociale formål, at udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens 

kapitel 6 skal konteres på funktion 5.46.61, dranst 1, grp. 005, herunder også udgifter 

til enkeltudgifter og flytning, jf. integrationslovens § 35 og § 39, samt udgifter til syge-

behandling, medicin, tandbehandling eller lignede, jf. § 82 i lov om aktiv socialpolitik.  
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Ad 8 Justering af konteringsreglerne til driftsgruppering 093 og 094 på 

funktion 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede 

kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

Der fjernes omtale på grp. 094 af afløbsgruppering 015 på funktion 5.68.90 Driftsud-

gifter til den kommunale beskæftigelsesindsats om tilbagebetaling af godtgørelse, da 

afløbsgruppering 015 nedlægges jf. pkt. 11. I samme ombæring ensrettes teksten om 

tilbagebetaling af merudgiftsgodtgørelsen på grp. 093 og 094.  

Ændringen har virkning fra regnskab 2023. 

Ad 9 Nedlæggelse af driftsgrupperinger på funktion 5.58.80 Revalidering 

Pga. meget lave kommunale regnskabstal nedlægges følgende tilbagebetalingsgruppe-

ringer på funktion 5.58.80 Revalidering: 

 091 Tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 

 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion 

 093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion 

 094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse før 1/1-2016 med 30 pct. refusion 

Såfremt der efterfølgende viser sig at være relevant tilbagebetaling af revaliderings-

ydelse/hjælp, som var ydet før 1. januar 2016, på de pågældende driftsgrupperinger, 

kan beløbet bogføres på en uautoriseret gruppering på funktionen. De må ikke regi-

streres på driftsgruppering 014-016.  

Refusionsgruppering 002, 004 og 009, der vedrører de tilbagebetalingsgrupperinger 

som nedlægges, vil være åben til restafregning for 2022 i regnskab 2023, og nedlægges 

derfor først med virkning fra 2024. 

Ændringen har virkning fra regnskab 2023. 

Ad 10 Nedlæggelse af refusionsgrupperinger på funktion 5.58.82 Ressour-

ceforløb og jobafklaringsforløb 

Driftsgruppering 091-094 og 102 om tilbagebetaling og afløb vedrørende ressourcefor-

løb og jobafklaringsforløb blev nedlagt med virkning fra regnskab 2022, jf. pkt. 6 ori-

enteringsskrivelse af 21. december 2022. Derfor nedlægges følgende grupperinger på 

dranst 2: 

 001 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091 og 093 

 002 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092 og 094  

Ændringen har virkning fra regnskab 2023. 

Ad 11 Nedlæggelse af grupperinger m.m. på funktion 5.68.90 Driftsudgif-

ter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Driftsgruppering 001-092 og 107-108 vedrører afløb af udgifter til aktivitet, som er op-

hørt senest 1. januar 2019, for dagpenge- og sygedagpengemodtagere dog 1. juli 2019. 

Der er efterhånden lave kommunale regnskabstal, og derfor nedlægges disse afløbs-

grupperinger.  

Som følge af, at der ikke længere skal være afløbsgrupperinger opdelt på ordinær ud-

dannelse på den ene side og øvrig vejledning og opkvalificering på den anden side, 

sammenskrives de to kategorier i indledningen til kategori 1 og mentorudgifter ændres 

til kategori 2.  
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Som konsekvens heraf tilrettes henvisning til kategorierne på grupperingerne på funk-

tion 5.68.90. 

Ændringerne har virkning fra regnskab 2023. 

Refusionsgruppering 001 (5.68.90A i refusionssystemet) og 002 (5.68.90B i refusions-

systemet) vil være åben til foreløbig og endelig restafregning for 2022 i regnskab 2023, 

og nedlægges derfor først med virkning fra 2024. 

Ad 12 Nedlæggelse af gruppering 001 på funktion 5.68.91 Afløb vedr. job-

rotation før 2015 og indtil 2021 Beskæftigelsesindsats for dagpengemodta-

gere 

Driftsgruppering 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion blev nedlagt med virk-

ning fra regnskab 2022, jf. pkt. 6 i orienteringsskrivelse af 21. december 2021. Derfor 

nedlægges følgende gruppering på dranst 2: 

 001 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. jobrotation 

Ændringen har virkning fra regnskab 2023. 

Ad 13 Nye grupperinger oprettes under funktion 6.42.43 Valg m.v.  

Med henblik på at skabe større gennemsigtighed i de kommunale udgifter til valg m.v. 

oprettes der under funktion 6.42.43 Valg m.v. følgende nye grupperinger: 

004 Europa-Parlamentsvalg 

005 Folkeafstemninger 

006 Flere samtidige valg 

 

Samtidig ændres navnet på grp. 003 til Kommunal- og regionalvalg. Såfremt der af-

holdes flere samtidige valg, registreres udgifter og indtægter vedr. valghandlingen på 

grp. 006. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2023. 

Ad 14 Nedlæggelse af grupperinger under funktion 7.62.86 Særlige tilskud 

og 7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 

Følgende grupperinger nedlægges under funktion 7.62.86 Særlige tilskud: 

 010 Efterreguleringer vedr. beskæftigelsestilskud for 2020 

 023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken 

 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden 

Grp. 032 nedlægges, da den er identisk med grp. 009 Særlig tilskudsordning vedr. for-

sikrede ledige. De øvrige grupperinger er historiske. 

Under funktion 7.68.96 Øvrige skatter og afgifter nedlægges følgende gruppering, der 

er historisk: 

 005 Frigørelsesafgift 

Ændringerne har virkning fra regnskab 2023. 

Ad 15 Ændret betegnelse af grp. 007 under funktion 8.32.25 Forskydnin-

ger i andre langfristede udlån og tilgodehavender og funktion 9.32.25 An-

dre langfristede udlån og tilgodehavender  
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Under funktion 8.32.25 ændres: 

”Grp. 007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for 

skatteårene 2018-2023” 

 til: 

”Grp. 007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for 

skatteårene fra 2018”. 

Tilsvarende ændres under funktion 9.32.25: 

”Grp. 007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stig-

ninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023” 

 til: 

”Grp. 007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stig-

ninger i grundskyld for skatteårene fra 2018”. 

Ændringen skyldes udskydelsen af implementeringen af den nye boligbeskatning, der 

er aftalt med forliget Tryghed om boligbeskatningen fra 2. maj 2017, så den midlerti-

dige indefrysningsordning for grundskyld vil kunne videreføres frem mod indførelsen 

af de nye boligskatteregler. Med ændringen bringes betegnelsen i overensstemmelse 

med grundskyldslånelovens § 9. 

Ændringen har virkning fra regnskab 2023. 

 

De konkrete ændringer i kapitel 3-4 i det kommunale budget- og regnskabssystem 

fremgår af vedhæftede bilag. Ændringerne kan også fremfindes på den særlige under-

side for kapitel 3-4, jf. orienteringsskrivelse nr. 58 af 19. december 2022, ved at vælge 

'Regnskab 2023 (sen.)' under Valg 3 og 'Budget 2023' under Valg 4 og klikke på 'Kp-

nyt' i søgeboksen. Der kan 'bladres' igennem ændringerne ved at klikke på '<' og '>' i 

søgeboksen eller vælge en bestemt kontoplanændring i listen i venstre side.  

 

Med venlig hilsen 

Henning Elkjær Nielsen 

https://budregn.im.dk/budget-og-regnskabssystem-for-kommuner/3-4-den-autoriserede-kontoplan-and-konteringsregler
https://budregn.im.dk/budget-og-regnskabssystem-for-kommuner/3-4-den-autoriserede-kontoplan-and-konteringsregler

