
 
 
 

 
Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner samt 34. omgang rettelsessider  
 
Hermed orienteres kommuner og amtskommuner om ændringer i Budget- og regn-
skabssystem for kommuner og amtskommuner som følge af:  
 

1. Oprettelse af gruppering 06 på funktion 8.52 i forbindelse med indførelse af til-
lægsydelse til førtidspensionister med almindelig førtidspension  

2. Øvrige ændringer 
 

 
Ad 1.  Oprettelse af gruppering 06 på funktion 8.52 i forbindelse med indførelse 
af tillægsydelse til førtidspensionister med almindelig førtidspension  
 
 
I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2006 blev det bestemt, at indføre en eks-
tra tillægsydelse med virkning fra januar 2006 for førtidspensionister med almindelig 
førtidspension. Tillægsydelsen har hjemmel i § 84. Den enkelte kommunes udgift til 
tillægsydelsen er omfattet af 100 pct’s refusion fra staten. Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet autoriserer gruppering 06 på funktion 8.52 til formålet.   
 
Det bemærkes, at eftersom Finansloven for 2006 blev vedtaget medio december 2005, 
kan kommunernes refusion af tillægsydelsen først ske fra afregning af den løbende 
restafregning af sociale ydelser for 2. kvartal 2006. Denne har frist senest den 1. juni 
2006 samtidig med forskudsanmeldelsen af sociale ydelser for 3. kvartal 2006. Den 
løbende restafregning for 2. kvartal 2006 vil hermed refundere kommunernes udgifter 
til tillægsydelsen for både 1. og 2. kvartal 2006.  
 
Ændringen har virkning fra regnskab 2006. 
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Ad. 2 Øvrige ændringer  
 
Løntilskud 
På funktion 5.41 løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob foretages en enkelt 
præcisering. Det anføres under gruppering 92 (indtægter vedrørende tilbagebetalt le-
dighedsydelse udbetalt med 35 pct. refusion) at denne tillige indbefatter særlig ydelse.   
 
Ny vejledning vedrørende den regnskabsmæssige redegørelse for personlig og prak-
tisk bistand 
I Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner afsnit 7.2 p ”regn-
skabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirk-
somhed og personlig og praktisk bistand” ændres henvisningen fra Socialministeriets 
vejledning nr. 95 af 9. oktober 2002 vedr. retningslinier for udarbejdelsen af omkost-
ningskalkulationer til Socialministeriets vejledning nr. 77 af 31. august 2004.    
 
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit 3.8 Side 3 Ad pkt. 1 
Afsnit 4.5.9 Side 1 Ad pkt. 1 
Afsnit 4.8 Side 12 Ad pkt. 1 
Afsnit 3.5 Side 8 Ad pkt. 2 
Afsnit 4.5.5 Side 9 Ad pkt. 2 
Afsnit 7.2 Side 13 Ad pkt. 2 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Stig Wessman 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN 
 
8.51 Forudbetalt refusion 
8.52 Anden gæld 
 5 Finansforskydninger 
  01 Folkepension 
  02 Folkepension til repatrierede 
  03 Højeste og mellemste førtidspension 
  05 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 
  06 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. før-

tidspension 
  07 Delpension 
  09 Børnetilskud 
  10 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  11 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  12 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere 
    (§27) 
  13 Sygedagpenge i øvrigt 
  14 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 
  15 ATP-bidrag 
  16 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige 

erhvervsdrivende 
  17 ATP-bidrag jf. integrationsloven 

  18 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
  90 Refusion af offentlige pensioner 
  92 Refusion af børnetilskud 

  93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensioni-
ster 

  94 Refusion af andre familieydelser 
  95 Refusion af dagpengeydelser 
  96 Refusion af orlovsydelse 
  97 Refusion af ATP-bidrag 
  98 Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT 

8.53 Kirkelige skatter og afgifter 
 5 Finansforskydninger 
  01 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  02 Afregning af forskelsbeløb 
  03 Forskudsbeløb af ligningsprovenu 
  04 Afregning af kirkeskatterestancer 
  05 Inddrevne kirkeskatterestancer 
  06 Tilskud fra præsteembedernes fællesfond 
  07 Efterreguleringer 
  08 Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter 
  10 Indgåede afskrevne kirkeskatter 
  11 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  12 Efterbetaling og bøder 
  13 Landskirkeskat 
  14 Præstegårdskassen 
  15 Kirkekassen 
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FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG 
 
Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pen-
sion. Desuden registreres udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal 
medfinansiering, jf. bekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002 om lov om soci-
al pension (førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003) og 
jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 i lov om ændring af lov om social 
pension og andre love (førtidspensionsreformen) (personer der har fået tilkendt 
eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003). 
 
På funktion 5.67 registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg 
og helbredstillæg med kommunal medfinansiering. Udgifter vedrørende per-
sonlige tillæg og helbredstillæg registreres under art 5.2. Det bemærkes, at 
grundbeløbet m.v. af offentlige pensioner, hvortil der ydes 100 pct. statsrefusi-
on registreres på funktion 8.52. 
 
På funktion 5.68 og 5.69 registreres udgifter og indtægter vedrørende førtids-
pension m.v., hvortil der er kommunal medfinansiering. Det bemærkes, at før-
tidspensioner, hvortil der ydes 100 pct. statsrefusion registreres på funktion 
8.52. Finansieringsmåden er således afgørende for den registreringsmæssige 
placering af udgifter og indtægter vedrørende førtidspensioner. 
 
Udgifter til tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtids-
pension er omfattet af 100 pct. Statsrefusion, og skal derfor konteres på funkti-
on 8.52.06. 
 
5.67 Personlige tillæg m.v.  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbreds-
tillæg med kommunal medfinansiering. Udgifter vedrørende personlige tillæg 
og helbredstillæg registreres under art 5.2. Som følge af førtidspensionsrefor-
men, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage 
personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og førtidspensioni-
ster efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til § 14 og 14 a gæl-
dende for folkepensionister samt § 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, 
der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003. 
 
Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3 i Lov nr. 1087 af 13. decem-
ber 2000, registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
01 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensi-
onister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4 i 
lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen).  

02 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pen-
sionister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4 i 
lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen).
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03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (17, stk. 1 og 3) 

Her registreres udgifter til personligt tillæg til varmeudgifter til pen-
sionister med 75 pct. refusion efter § 14, stk. 2 i lov om social pensi-
on og § 17, stk. 1 jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtids-
pensionsreformen) samt udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter 
§ 14, stk. 3 i lov om social pension og § 17, stk. 3, jf. § 6 stk. 4 i lov 
nr. 285 af 25. april 2001. 
 

04 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebe-
handling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 
a, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsrefor-
men). 
 

05 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a 
(§ 17 a) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, ki-
ropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14 a i lov 
om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 
2001 (førtidspensionsreformen). 
 

06 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til 
pensionister efter § 14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. 
§ 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 

07 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebe-
handling til pensionister efter § 14 stk. 1 i lov om social pension og § 
17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensions-
reformen). 
 

08 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 
tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, 
fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 
14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 
285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 

09 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til pen-
sionister efter § 14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 
stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 

10 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personli-
ge tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til 
pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14 stk. 1 i lov 
om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 
2001 (førtidspensionsreformen). 
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11 Andre personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14 
stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 
af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen), der ikke er omfattet af 
grupperingerne 06-10. 
 

12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling 
ydet til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 a, jf. 
§ 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 

93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 
1.1.1998 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicin-
tilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 75 
pct. refusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 
1. januar 1998. 
Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres 
ikke her, men på gruppering 03. 

 
94 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 

1.1. 1998 – 1.3 2001 
Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicin-
tilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 50 
pct. refusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor 
tilbagebetalingen sker efter 1. marts 2001. 
Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg 
efter § 17, stk. 2 ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men 
på de relevante grupperinger 01-02, 04-12. 

 
5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvor-
vidt der ifølge lov om social pension, jf. bekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 
2001, ydes 35 pct., 50 pct. eller 100 pct. refusion. På funktion 5.68 registreres 
alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. 
januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og 
hvor der ifølge loven ydes 50 pct. refusion. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 

01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene el-
ler af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspen-
sioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. refu-
sion.  
På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og 
bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion. 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensi-
oner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 
50 pct. refusion. På samme måde registreres også her udgifter til invali-
ditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion.  
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Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres ud-
gifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 
og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden 
den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 
 

02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet 
almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 
60 år med 50 pct. refusion.  
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 
1997 med 50 pct. refusion. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 50 pct. refusion registreres på de rele-
vante grupperinger 01 og 02.  
 
Det bemærkes, at forskud på førtidspension mv. med 50 pct. refusion registre-
res på funktion 8.16. Herefter overføres forskuddet til funktion 5.68 i tilfælde, 
hvor pensionen tilkendes. Tilkendes pensionen ikke, overføres beløbet til funk-
tion 5.01. 
 
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion 
Registrering af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt 
der ifølge lov om social pension, jf. bekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001, 
ydes 35 pct., 50 pct. eller 100 pct. refusion. På funktion 5.69 registreres alle 
udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 
pct. refusion. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 

01 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 
Her registreres udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 35 
pct. refusion, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. Endvidere regi-
streres her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 
35 pct. refusion, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 
Såfremt der er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt in-
den den 1. januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 
 

02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 
Her registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspen-
sion med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter 1. januar 1999. 
 

03 Førtidspension med 35 pct. refusion 
Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra 
den 1. januar 2003 gældende regler. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 35 pct. refusion registreres på de rele-
vante grupperinger 01, 02 og 03. 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN 
 
8.51 Forudbetalt refusion 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende forudbetalt statsrefu-
sion i henhold til de sociale love m.fl. Funktionen skal anvendes til de i decem-
ber måned modtagne forskudsrefusioner for januar måned. Efter den enkelte 
kommunes bestemmelse kan funktionen endvidere anvendes til løbende perio-
disering af refusionsindtægterne. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved overførsel i efterfølgende måned/år af 
de modtagne forskudsbeløb til funktionerne på hovedkonto 0-6 eller på funkti-
on 8.52. Registrering af kreditbevægelser sker, når beløb modtages. 
 
8.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos 
staten. Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efter-
levelseshjælp ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter til 
sociale pensioner m.v., hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
 
Det drejer sig om grundbeløb m.v. af sociale pensioner, hvortil staten yder 100 
pct. refusion, børnetilskud og udlæg af underholdningsbidrag samt sygedag-
penge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adoption, hvortil staten 
yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag samt ATP-
bidrag jf. integrationsloven, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Desuden regi-
streres her supplerende opsparingsordning for førtidspensionister. Endelig dre-
jer det sig om orlovsydelser til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt 
erhvervsdrivende 
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende gruppe-
ringer: 
 
01 Folkepension 
02 Folkepension til repatrierede 
03 Højeste og mellemste førtidspension 
05 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 
06 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension 
07 Delpension 
09 Børnetilskud 
10 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
11 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
12 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27) 
13 Sygedagpenge i øvrigt 
14 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 
15 ATP-bidrag 
16 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervs-

drivende 
17 ATP-bidrag jf. integrationsloven 
18 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
90 Refusion af offentlige pensioner 
92 Refusioner af børnetilskud 
93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
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 2 Statsrefusion 

01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion (§ 48 i 
lov om aktiv socialpolitik) 

02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 
03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 

 
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
 1 Drift 

01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 
74 f, stk. 1-3) 

03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1 nr. 2 og 
3, jf. § 32, stk. 2 og §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæf.indsats). 

04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion (§ 72) 

05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion (§ 72) 

06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. 
Refusion (§72).  

08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 
pct. refusion (§ 63 jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats).  

10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. 

refusion (§ 74 i) 
12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede 

personer (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats).  

13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 72) 

14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 72) 

15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 72) 

16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 
pct. refusion (§ 75) 

17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 
pct. refusion (§ 75) 

18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 
pct. refusion (§ 74 a, stk. 1) 

19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 
2-4) 

20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 
a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4) 

91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion (§ 104, stk. 1) 

92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og stk. 2) 

2 Statsrefusion 
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud 

til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion 
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92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse ud-

betalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)  
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rigsministeriets vejledning om kommuners og amtskommuners udførelse af 
opgaver for andre offentlige myndigheder for en nærmere gennemgang af de 
forskellige omkostningselementer, som skal medtages, herunder for hvorledes 
disse kan opgøres. Endvidere henvises til vejledning om omkostningskalkulati-
on i kapitel 9. 
 
Den regnskabsmæssige redegørelse bør ligeledes indeholde oplysninger om 
opgavens karakter, hvem den er udført for og andre forhold af generel interes-
se. 
 
Der skal laves en redegørelse for hver enkelt opgave. Redegørelsen skal også 
omfatte eventuelle supplerende opgaver, som ikke var omfattet af den oprinde-
lige opgave. 
 
Ud over de nævnte regler om indholdet af den regnskabsmæssige redegørelse 
er der ikke fastsat særlige formkrav til denne. 
 
p. Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved 
kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 
Med lov om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. er der 
fra 1. januar 2003 skabt valgmuligheder for hjemmehjælpsmodtagerne, ved at 
give private leverandører adgang til at tilbyde deres ydelser i hjemmeplejen. 
Der skal i den forbindelse henvises til Socialministeriets bekendtgørelse om 
kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp 
m.v. 
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, at kommunalbestyrelsen fastsætter 
priskrav ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger 
ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. 
Det fremgår endvidere, at kalkulationen skal omfatte alle direkte og indirekte 
omkostninger, der er forbundet med leveringen af personlig og praktisk hjælp. 
Det bemærkes, at kalkulationen løbende kan revurderes. I Socialministeriets 
vejledninger nr. 77 og 113 af henholdsvis 31. august 2004 og 31. oktober 2002 
er anvist nærmere retningslinier for udarbejdelsen af 
omkostningskalkulationerne. 
 
Det følger derudover af bekendtgørelsen § 19, at kommunalbestyrelsen fore-
tager løbende registrering af indtægter og omkostninger ved den kommunale 
leverandørvirksomhed. Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen fore-
står en regnskabsmæssig redegørelse for omkostningerne ved den kommunale 
leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp, herunder eventuelle 
afvigelser i forhold til omkostningskalkulationerne i henhold til § 14. 

I kommunens årsregnskab optages hvert år en oversigt, der angiver 
hvorledes kommunen senest har beregnet priskravene ved 
leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand, jf. § 14 i 
bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig 
og praktisk hjælp m.v.  
 
I kommunens årsregnskab optages endvidere en redegørelse for de faktiske 
omkostninger ved leverandørvirksomheden, herunder eventuelle afvigelser i 
forhold til omkostningskalkulationen, jf. § 19 i bekendtgørelse om 
kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp 
m.v. 




