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KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE
REGLER FOR KONTERING

2.0 Oversigt over kontoplanen
Hovedstrukturen i den kommunale kontoplan er skitseret i oversigten på næste
side.
Kontoplanen er opbygget ud fra et kontonummersystem, hvor det samlede kontonummer består af 12 cifre samt to overskrifter (tekster). Disse overskrifter er
altså bestanddele af den autoriserede kontoplan.
1. ciffer - hovedkonto
Kontonummerets første ciffer opdeler den kommunale virksomhed i 10 hovedkonti. Heraf vedrører hovedkonto 0-6 den egentlige drifts- og anlægsvirksomhed, mens hovedkonto 7-9 vedrører de finansielle poster. Hovedkontiene er
altid autoriserede.
1. Overskrift - hovedfunktion
Hovedfunktionen fremgår af 1. overskrift. Hovedfunktionerne består af et nærmere angivet interval af funktioner vedrørende kommunale aktiviteter, der henhører under det samme overordnede formål, f.eks. »DAGPLEJE;
DAGINSTITUTIONER, OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE«. Hovedfunktionerne er altid autoriserede.
2. og 3. ciffer - funktion
Funktionerne indeholder en specifikation af de forskellige kommunale aktiviteter inden for samme formål. Gennem funktionsopdelingen specificeres de
kommunale
aktiviteter
vedrørende
eksempelvis
»DAGPLEJE;
DAGINSTITUTIONER, OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE« på dagpleje, vuggestuer, børnehaver m.v. Funktionerne er altid autoriserede.
4. ciffer - dranst
Betegnelsen »dranst« er et kunstigt skabt udtryk bestående af de første 2 bogstaver fra hvert af ordene drift, anlæg og status. Ved angivelsen af dranst sker
der en specifikation af posterne på de enkelte funktioner efter type, dvs. efter
om der er tale om en driftspost, anlægspost eller lignende. Kontoplanen indeholder i alt 9 dranst-værdier, og angivelsen af dranst-værdi er altid autoriseret.
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Kontonummerets opbygning:
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Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Forsyningsvirksomheder m.v.
Trafik og infrastruktur
Undervisning og kultur
Sygehusvæsen og sygesikring
Social- og sundhedsvæsen
Administration m.v.
Renter, tilskud, udligning og skatter
Balanceforskydninger
Balance

4. ciffer =
dranst
(autoriseret)
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Drift
Statsrefusion
Anlæg
Renter
Balanceforskydninger
Afdrag på lån og leasingforpligtelser
Finansiering
Aktiver
Passiver

2. overskrift =
ejerforhold
(autoriseret)

Egne
Selvejende/private
Andre offentlige myndigheder

1. ciffer =
hovedkonto
(autoriseret)

1. overskrift =
hovedfunktion
(autoriseret)

2. – 3. ciffer =
funktion
(autoriseret)

5. – 8. ciffer =
omkostningssted
(autoriseret på visse funktioner)
9. – 10. ciffer =
gruppering
(delvis autoriseret)

11. ciffer =
hovedart
(autoriseret)
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12. ciffer =
art
(autoriseret i regnskab)

Beregnede omkostninger
Lønninger
Varekøb
Tjenesteydelser m.v.
Tilskud og overførelser
Finansudgifter
Indtægter
Finansindtægter
Interne udgifter og indtægter
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2. overskrift - ejerforhold
I 2. overskrift foretages en opdeling af de kommunale aktiviteter efter ejerforholdet for de institutioner, ordninger eller lignende, som aktiviteterne vedrører.
Der sondres i kontoplanen mellem tre former for ejerforhold
•
•
•

Egne
Selvejende/private
Andre offentlige myndigheder

Registreringen af ejerforholdet er autoriseret på de funktioner i kontoplanen,
hvor der optræder andre ejerforhold end Egne. Ejerforholdet skal i disse tilfælde anføres i den ovenfor viste rækkefølge.
5., 6., 7. og 8. ciffer - omkostningssted
Ved hjælp af kontonummerets 5., 6., 7. og 8. ciffer kan der foretages en opsplitning på omkostningssteder, dvs. på de enkelte institutioner, afdelinger mv.
Omkostningssted 0000-0100 er altid forbeholdt fællesudgifter og -indtægter
vedrørende egne institutioner mv. Herudover er specifikationen på omkostningssted i det 5. - 8. ciffer autoriseret på funktionerne 3.01 Folkeskoler, 3.05
Skolefritidsordninger, 3.41 Gymnasier og HF-kurser, 4.01 Somatiske sygehuse, 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger, 5.12 Vuggestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integrerede institutioner og 5.15 Fritidshjem.
9. og 10. ciffer - gruppering
Grupperingerne på kontonummerets 9. og 10. ciffer anvendes til en videreopdeling af funktioner på enkeltaktiviteter eller -områder.
Grupperingscifrene er autoriseret i de tilfælde, hvor man fra de centrale myndigheders side ønsker at kunne uddrage specifikke oplysninger af de kommunale budgetter og/eller regnskaber. Dette er altid tilfældet for statsrefusion og
for anlæg (i regnskabet) samt i et vist omfang for driftskontiene.
11 og 12. ciffer - hovedart og art
Ved hjælp af kontonummerets 11. ciffer specificeres kommunens ressourceforbrug på hovedarter, dvs. løn, varekøb, tjenesteydelser m.v. Hovedarterne 1-9 er
altid autoriserede. Hovedart 0 Beregnede omkostninger alene er autoriseret på
forsyningsområderne, dvs. på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv, samt
ældre- og sygehusområdet (funktion 4.01-4.40 og 5.30-5.34).
I det 12. ciffer er foretaget en yderligere specifikation af de enkelte hovedarter
på arter. Eksempelvis er hovedarten varekøb opdelt på fem arter: fødevarer,
brændsel og drivmidler, køb af jord og bygninger, anskaffelser samt øvrige varekøb. Artsspecifikationen er altid autoriseret i regnskabet og i nogle tilfælde
ligeledes i budgettet. Der er således i budgettet autoriseret en specifikation på
arterne 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.9, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6.

