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Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider
Hermed orienteres kommuner og amtskommuner om ministeriets kontobro, der viser
sammenhængen mellem den eksisterende kontoplan i Budget- og regnskabssystem
for kommuner og amtskommuner og den nye kontoplan i Budget- og regnskabssystem
for kommuner, samt ændringer m.v. i Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner.
1.

Kontobro

Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007.
Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover budgettere og regnskabsføre
de nye opgaver i kontoplanen. I forbindelse hermed er kontoplanen blevet forenklet og
områder har flyttet plads i kontoplanen under hensyn til en mere logisk opbygning af
kontoplanen. Til at vise vej rundt i de ændrede pengestrømme, der følger af en justeret
kontoplan, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet en kontobro.
Kontobroen er et redskab til brug for forståelsen af udgiftsudviklingen, når budget- og
regnskabstal fra før og efter kommunalformen skal sammenholdes. Det sker i de enkelte kommuner bl.a. i forbindelse med budgetvedtagelse og hos statslige myndigheder,
private foreninger, m.v. der foretager analyser på baggrund af data fra budget- og
regnskabssystemet.
Den nærmere baggrund for de gennemførte ændringer fremgår af orienteringsskrivelse
til kommunerne af 8. november 2005, 11. april 2006 og 14. juli 2006, der er tilgængelige på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside under ”budget og regnskab”/”følgebreve” i Pdf-format.
Kontobroen består af to dele. Del I viser broen fra regnskab 2006 til budget 2007 og
giver svaret på følgende spørgsmål: Hvor finder jeg de indtægter eller udgifter i kontoplanen for 2007, der tidligere var registreret på f.eks. funktion 5.01, gruppering 12 i
regnskab 2006?
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Del II viser broen fra budget 2007 til regnskab 2006 - inklusiv ændringer med ikrafttræden 1. juli 2006 og giver svaret på følgende: Hvor i regnskabet for 2006 kan jeg genfinde de indtægter og udgifter, som fremgår af budgettet for 2007?
2.

Ændringer m.v. i budget og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Disse omfatter:
2.1 Uddybende bemærkninger vedr. Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse
nr. 666 af 20. juni 2006 om indsatsen, herunder regnskab og revision, for
kontant- og starthjælpsmodtagere, der i længere tid har modtaget offentlig
forsørgelse uden deltagelse i aktive tilbud
2.2 Øvrige ændringer
2.1 Uddybende bemærkninger vedr. bekendtgørelse nr. 666 af 20. juni 2006
Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Arbejdsmarkedsstyrelsen har modtaget
spørgsmål vedrørende bekendtgørelse nr. 666 af 20. juni 2006.
Angående bekendtgørelsens § 4 skal det bemærkes, at der ikke vil blive foretaget efterregulering af tilskud til sagsbehandling (der er tale om tilskud, ikke acontobeløb), og
at der ikke vil blive stillet særlige regnskabsmæssige krav vedr. tilskud til sagsbehandling udover det, der fremgår af bekendtgørelsen.
Vedrørende bekendtgørelsens § 8 skal tilskud til driftsudgifter til aktive tilbud konteres
som en indtægt på dranst 1 på den eller de funktioner og/eller grupperinger vedrørende
aktive tilbud på hovedkonto 5 i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, hvor udgiften til det aktive tilbud afholdes. Et tilskud konteres som en indtægt på dranst 1, da tilskuddet (gennemsnitligt) hermed vil modsvare de udgifter, som
kommunen har til pågældende aktive tilbud. Eksempelvis kan et tilskud til et aktivt tilbud efter kap. 10-12 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats være et forløb i et særligt
tilrettelagt projekt i kommunalt regi. Her konteres tilskuddet som en indtægt på dranst
1, funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 04 Særligt tilrettelagte projekter i
kommunalt regi. Samtidig konteres udgiften til forløbet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan på samme funktion og gruppering.
Angående bekendtgørelsens §§ 8 og 11 om at efterregulering af tilskud til driftsudgifter
til aktive tilbud vil blive foretaget efter afslutningen af den 2-årige indsatsperiode af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Konkret vil opgørelsen blive foretaget på baggrund af kommunernes registreringer af personer i målgruppen, der påbegynder et aktivt tilbud.
Arbejdsmarkedsstyrelsen vil sende en endelig tilskudsopgørelse til kommuner, der evt.
skal foretage tilbagebetaling til staten på baggrund af den gennemførte aktivitet i henhold til bekendtgørelsen i perioden 1. juli 2006 til 31. juni 2008.
Arbejdsmarkedsstyrelsen vil så vidt muligt foretage opgørelsen, således at efterreguleringen af tilskud til driftsudgifter til aktive tilbud kan ske i og indgå i regnskabsåret 2008,
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men styrelsen tager i den forbindelse forbehold for forhold vedrørende de nødvendige
dataopgørelser til brug for efterreguleringen.
2.2 Øvrige ændringer
Det blev i orienteringsskrivelsen fra 29. maj 2006 oplyst, at merudgifter til bolig (§ 64 og
§ 64 a i lov om aktiv socialpolitik) under revalidering og forrevalidering fremover skal
registreres på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender, gruppering 03 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct. refusion. Det fremgik imidlertid af konteringsreglerne, at disse udgifter også kunne konteres
på funktion 5.01 kontanthjælp, gr. 03 Tillægsydelser under revalidering, hvilket ikke er
korrekt og derfor ændres. I konteringsreglerne til funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere gr. 03 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med
65 pct. refusion udgår endvidere bestemmelserne om, at her registreres udgifterne
efter lov om aktiv socialpolitik § 63 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om
et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner:
Afsnit 4.5.1
Side 3 og 12
Ad pkt. 2.2

De anførte ændringer træder i kraft med virkning fra regnskab 2006.

Med venlig hilsen

Stig N.S. Wessman

Budget- og regnskabssystem
Dato: 6. oktober 2006
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4.5.1 - side 3
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006

Tillægsydelser og merudgifter til bolig under revalidering (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82)
Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning), udgifter til mentorordning
og udgifter til befordringsgodtgørelse for revalidender, herunder forrevalidering og for revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lovgivning, herunder befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere..
Fra 1. juli 2006 registreres til støtte til nødvendige merudgifter til bolig
pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på funktion 5.05, gruppering 03 med 65 pct. statsrefusion. Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 63 for personer som har påbegyndt eller
fået tilsagn om et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i
lov nr. 417 af 10. juni 2003.
Her registres endvidere udgifter til deltagerbetaling i medfør af § 32,
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen kan
give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb samt ordinære uddannelsesforløb. Kommunen kan således afholde de udgifter, der er forbundet med deltagelse i tilbuddet, herunder
deltagerbetaling til revalidender og sygedagpengemodtagere under forrevalidering.

04

Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 83 og 84)
Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv.
med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge
et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik.
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Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65)
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Fra 1. juli 2006 registreres disse udgifter på funktion 5.05, gruppering 06 med 65 pct. refusion.
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Sygebehandling, medicin mv. (§ 82)
Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling
mv. efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.

Budget- og regnskabssystem
Dato: 6. oktober 2006

4.5.1 - side 12
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006

Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.04.
For hver gruppering under funktion 5.05 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Bekendtgørelsen 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.
På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger:
02

Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §
52)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 65 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender
under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt
over for et barn, jf. § 52, stk. 4. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne
på funktion 5.01, gruppering 02 med 50 pct. refusion.
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Merudgifter til bolig (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a)
Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig
pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og
forrevalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter §
64 og § 64 a i lov om aktiv socialpolitik fra 1. juli 2006.
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Særlig støtte aktiverede (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 65 pct. refusion.
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11,
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Indtil 1. juli 2006
ydes 50 pct. I refusion.
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Særlig støtte (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats)
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11,
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. juli 2006
ydes 65 pct. i refusion.

