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Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 29. omgang rettelsessider
Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner som følge af:
1.
2.
3.
4.

Opfølgning og korrektion af orienteringsskrivelse af 1. december 2004
Ændring som følge af lovændringer på Beskæftigelsesministeriets område
Præcisering af orienteringsskrivelse af 2. juli 2003 vedr. tjenestemandspensioner
Præcisering af orienteringsskrivelse af 2. juli 2003 vedr. grunde og bygninger bestemt til videresalg

Ad 1. Opfølgning og korrektion af orienteringsskrivelse af 1. december 2004
I orienteringsskrivelse af 1. december 2004 på funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob blev gruppering 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse nedlagt. Da den særlige ydelse fortsat eksisterer opretholdes gruppering 11 på funktion 5.41.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2005.
Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.5) ændres i overensstemmelse hermed.

Ad 2. Ændring som følge af lovændringer på Beskæftigelsesministeriets område
Med lov nr. 1419 af 22. december 2004 ændredes lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at der fremover ydes støtte til nødvendige merudgifter til boligen for personer, der
er under forrevalidering, jf. lov om aktiv socialpolitik § 64 a. Udgifter hertil registreres i
den kommunale kontoplan på funktion 5.01 Kontanthjælp gruppering 03 Tillægsydelser
under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering, der præciseres som konsekvens af lovændringen.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2005.
Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.1) ændres i overensstemmelse hermed.
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Med lov nr. 1369 af 20. december 2004 ændredes lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Det betyder, at kommunerne fremover efter § 50 a i lov om aktiv beskæftigelsesindsats
kan give tilbud om virksomhedspraktik til særlig udsatte unge under 18 år. Under virksomhedspraktik modtager den unge en godtgørelse fastsat efter nærmere bestemmelser i loven. De kommunale udgifter til godtgørelsen registreres på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, hvor der autoriseres en gruppering 03 Godtgørelse til særlig
udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2005.
Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.11) ændres i overensstemmelse hermed.

Ad 3. Præcisering af orienteringsskrivelse af 2. juli 2003 vedr. tjenestemandspensioner
I orienteringsskrivelse af 2. juli 2003 er der orienteret om, at der etableres en ny funktion 9.90 Hensatte pensionsforpligtelser, hvor pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, skal registreres i balancen. Den uafdækkede pensionsforpligtelse skulle i forbindelse med åbningsbalancen opgjort pr. 1. januar 2004 opgøres aktuarmæssigt.
Det skal på given foranledning præciseres, at det er tilstrækkeligt, at den første beregning af den udækkede pensionsforpligtelse opgøres aktuarmæssigt. I de følgende år,
herunder ved opgørelsen ultimo 2004, må kommunen individuelt vurdere, om der er
behov for at få foretaget nye aktuarberegninger. Dog skal der ved ændringer i de variable, der indgår i beregningen, og som har væsentlig betydning for opgørelsen af pensionsforpligtelsen, foretages en ny aktuarmæssig beregning. Uanset om kommunen får
foretaget en aktuarberegning eller ej, skal der redegøres for anvendt regnskabspraksis
ved beregningen af forpligtelsen.
Registreringen af omkostningerne vedrørende tjenestemandspensioner skal ske på de
funktioner/omkostningssteder, som omkostningerne vedrører. Omkostningerne kan
opgøres samlet for kommunen, og ved registreringen af disse i driftsregnskabet kan
der benyttes en fordelingsnøgle.
I 2004 er der alene krav om at registrere omkostninger vedrørende tjenestemandspensioner på funktionsniveau på hovedkonto 1 og ældreområdet (5.30-5.34), mens omkostningerne skal fordeles på omkostningssted på sygehusområdet (4.01-4.40). Omkostninger vedrørende tjenestemandspensioner skal på de øvrige funktioner enten
registreres direkte på funktionen/omkostningsstedet eller samlet på funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger, jf. orienteringsskrivelse af 2. juli 2003.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2004.
Konteringsregler (afsnit 4.9) ændres i overensstemmelse hermed.
Ad 4. Præcisering af orienteringsskrivelse af 2. juli 2003 vedr. grunde og bygninger bestemt til videresalg
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Ved orienteringsskrivelse af 2. juli 2003 blev det oplyst, at funktionerne 9.28 Boligformål og 9.29 Erhvervsformål (Udlæg vedrørende jordforsyningen) blev nedlagt, da de er
indeholdt i den nye funktion 9.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg. Det blev
samtidig præciseret, at det eksisterende regelsæt blev videreført uændret på den nye
funktion.
Der foretages en justering af de nuværende konteringsregler vedrørende funktion 9,87,
således at regnskabsafslutningen vedrørende afsluttede udstykningsforetagender fortsat skal foretages som før kontoplanændringen.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2004.
Konteringsregler (afsnit 4.9) ændres i overensstemmelse hermed.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner:
Afsnit 3.5
Afsnit 4.5.1
Afsnit 4.5.5
Afsnit 4.5.11
Afsnit 4.9

Side 1, 8, 16
Side 2
Side 4-9
Side 3-6
Side 17-21

Ad pkt. 1 og 2
Ad pkt. 2
Ad pkt. 1
Ad pkt. 2
Ad pkt. 3 og 4

Med venlig hilsen

Pia Bruun Hovgaard og Henning Elkjær Nielsen
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Social- og sundhedsvæsen

KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V.
5.01 Kontanthjælp
1 Drift
01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. i lov nr. 417
af 10. juni 2003 om aktiv socialpolitik).
02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv
socialpolitik)
03 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under
revalidering og forrevalidering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82 og lov om aktiv socialpolitik § 64 og
§ 64 a).
04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 83 og 84)
05 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik §
65)
06 Sygebehandling, medicin (§ 82)
07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov nr. 419 af 10. juni 2003 om aktiv
beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv
socialpolitik § 51, stk. 2).
08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85)
09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 28)
10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84)
11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med
65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, jf. lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101).
13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende
fyldt 25 år (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, §
25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5)
14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25 a og
26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5).
15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af
børn med nedsat funktionsevne (§ 29)
16 Særlig støtte (§ 34)
17 Efterlevelseshjælp (§ 85 a)
18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25
år (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk.
12, nr. 2 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5)
19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og
til asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a)
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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 beskæftigelsesindsats).
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 beskæftigelsesindsats).
13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 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 udbetalt med 35
pct. refusion (§ 104, stk. 2)
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud
til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion
03 Berigtigelser
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct.
refusion
06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct.
refusion
07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion
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03 Tilskud til servicejob i kommuner
5.97 Arbejdsformidling
5.98 Beskæftigelsesordninger
1 Drift
01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse
03 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)
04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi
06 Arbejdsmarkedsuddannelser
07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb.
09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v.
11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov
om aktiv beskæftigelsesindsats § 76).
12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. ).
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 101. ).
14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats).
16 Produktionsskoler
17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse
18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere
92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere
2 Statsrefusion
03 Berigtigelse
04 Refusion vedrørende præmieringsordning (§ 101, stk. 3) Kontoen nedlægges efter regnskab 2003.
06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse
07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud,
uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og
3)
16 Tilskud vedrørende produktionsskoler
17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere
19 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere
20 Tilskud fra EU

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL
5.99 Øvrige sociale formål
1 Drift
01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.
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af juni 2003.
Der er på funktion 5.01 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende.
01

Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10.
juni 2003)
Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud med 50 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på
det almindelige arbejdsmarked, og hvor beslutningen om iværksættelse
af virksomhedsrevalideringen er truffet før 1. juli 2001, jf. § 8, stk. 3 i
lov nr. 284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003
(lov om aktiv socialpolitiks nu ophævede § 62).

02

Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 50 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.
Udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering, hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen
er truffet før 1. juli 2001 registreres ligeledes her, jf. § 8, stk. 3 i lov nr.
284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

03

Tillægsydelser og merudgifter til bolig under revalidering (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82 og lov om aktiv socialpolitik
§ 64 og § 64 a)
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.
Desuden registreres her 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. 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
delltagerbetaling til revalidender og sygedagpengemodtagere under forrevalidering.
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registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.
07

Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (lov om aktiv socialpolitik §§
12 og 47)
Her registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter
efter aktivlovens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannelser, som
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med godkendelse af
kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10. af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes
ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.
Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp under forrevalidering efter aktivlovens § 47. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte
er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende
sigte (jf. aktivlovens § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning
på 9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv.
De driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, der registreres her, er omfattet af reglerne om statsrefusion, jf. aktivlovens § 100,
stk. 2.
Det bemærkes, at udgifter til uddannelsesaktiviteter efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 22 og 23,
som er omfattet af den delte finansiering mellem kommuner og amter,
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119, stk. 4 og 5, registreres
på gruppering 02 og 03.

5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob, udgifter til
særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. På funktion 5.41 anvendes art 5.2.
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i fleksjob og skånejob registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.
For hver gruppering under funktion 5.41 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 74 f,
stk. 1-3)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-
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skæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 74
f, stk. 1-3.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet
beskæftigelse, registreres på gruppering 20.
03

Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1, nr. 2 og 3, jf. §
3, stk., 2 og §§ 76 og 77 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter
§ 32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§
76 og 77 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig støtte i
forbindelse med rådighedsafprøvning.

04

Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april
2001.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.

05

Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april
2001.
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ved
ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsen ophører, jf. § 3, stk. 2 i
lov nr. 459 af 10. juni 1997.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.

06

Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 100 pct.
statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før
1. juli 2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af
25. april 2001.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i
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fleksjob med 65 pct. refusion.
07

Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5, indtil 1.
juli 2001 § 74) [nedlægges fra budget 2002]
Her registreres udgifter til ledighedsydelse uden statsrefusion til personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have været
ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at have
været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf.
aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som bliver
ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes
den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. Endelig registreres her
udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer, der
har været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5, jf. § 74 a, stk. 24.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse mellem fleksjob i perioden indtil 1. juli 2001 efter den da gældende § 74 i lov om aktiv socialpolitik også registreres her.

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 beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf.
§ 63, jf. § 64 stk. 5.
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik.
Endelig registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, jf.
§ 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem
af en arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64,
stk. 6.

10

Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct.
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer,
der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h.

11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion
(§ 74 i)
Her registreres udgifter til særlig ydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob
ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre
end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer under 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere.
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Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ikke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og ungesatserne (jf. aktivlovens § 74 f). Endvidere registreres udgifter til
særlig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob
ikke har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse.
Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002
efter den dagældende § 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres
her.
12

Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer
(§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Her

registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og
hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller
som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning
for at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob,
jf. § 74.
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og
mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2 nr. 6 samt udgifter
efter og §§ 99 og 101 ved ansættelse af personer i skånejob i ustøttet
beskæftigelse.
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er
medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter §§ 99 og 101
ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en
arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse.
13

Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter og indtil 1. juli 2002. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk.
2-4 og § 8, stk. 5 og stk. 7 i lov nr. 284 af 25. april 2001).
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(§ 72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i
lov nr. 284 af 25. april 2001).

15

Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i
lov nr. 284 af 25. april 2001).
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16

Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75)
Her registreres udgifter til tilskud på 1/2 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j).

17

Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75)
Her registreres udgifter til tilskud på 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j).

18

Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 1)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf.
aktivlovens § 74 a, stk. 1.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på gruppering 20.

19

Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have
været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at
have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som
bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering 20.

20

Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a,
stk. 5 og § 74 f, stk. 4)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4.
Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til
personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse.

91

Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct.
refusion (§ 104, stk.1)
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Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 pct.
refusion (§ 104, stk. 1 og 2)
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På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere. Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvortil der ydes 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.52
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik,
registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art
1.
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på
hovedkonto 6.

På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det
følgende.
01

Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, jf.
lov om orlov.

02

Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse.
Her registreres udgifter til orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse, jf. § 35 i bekendtgørelse nr. 157 af 20. marts 2002 om orlov til børnepasning.

03

Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 50 a i lov
om aktiv beskæftigelsesindsats.

04

Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf § 32 stk 1 nr. 2 og §
33 i kommunalt regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som har
fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de
hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører
tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk 2 i lov nr. 417 af 10.
juni 2003.

05

Særligt tilrettelagte projekter i privat regi
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf. § 32, stk. 1 nr. 2 og
§ 33 i privat regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse individuel jobtræning
i privat regi, jf. lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere i private husstande, jf. lov om aktiv socialpolitik.
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Arbejdsmarkedsuddannelser
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som vedrører AMU-kurser.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er
kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.98.

07

Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats end de uddannelser som registreres på gruppering 06, 14, 16 og 18.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til andre
uddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion
5.98.

09

Job med løntilskud til offentlige virksomheder m.v.
Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder
m.v. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.05 under gruppering 08 og 09/fra budget 2004 på gruppering 11.

11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
aktiv beskæftigelse)
Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til kontanthjælpsmodtagere
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76, jf. § 77.
12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 78-81).
Her registreres støtten til mentorfunktion for kontanthjælpsmodtagere
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12. Støtte
til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på
en uddannelsesinstitution. På uddannelsesinstitutionen og i en mindre
virksomhed kan mentorfunktionen varetages af en ekstern konsulent, jf.
§ 78, stk. 2 og 3. Støtte til mentorfunktion gives til dækning af frikøb af
medarbejder hos arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, eller som
honorar af ekstern konsulent, jf. § 79. Der kan endvidere gives tilskud
til køb af uddannelse for medarbejdere, jf. § 80.
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for
kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 99 og 101).
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Her registreres udgifter i forbindelse med opkvalificering herunder ud
gifter til vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere uden løntilskud, jf. § 99.
Endvidere registreres udgifter i forbindelse med introduktion ved ansættelse uden løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere. Støtten kan gives i form af støtte til en mentorfunktion ved frikøb
af medarbejdere, som varetager funktionen eller i form af ekstern konsulent i mindre virksomheder. Der kan endvidere gives tilskud til køb af
uddannelse af mentoren, jf. § 101.
14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 33, stk. 1. nr. 3 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter og indtægter til uddannelse efter § 33 stk. 1 nr. 3
for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere aktiveret efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
16

Produktionsskoler
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf.
lov om produktionsskoler. Dog registreres kommunale bidrag til staten
vedrørende ordinære elever på produktionsskoler på funktion 3.44 Andre faglige uddannelser, gruppering 01.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse
udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.98.

17

Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse
Her registreres amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse.

18

Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere efter § 2 nr. 2 og 3, som deltager i undervisningen i
kombination med tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke
deltager i undervisningen efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats registreres under 5.60 gruppering 02.

92

Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling
for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf.
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, samt andre indtægter, f.eks. salgsindtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter.

96

Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres tilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til
undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører
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kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen
som 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 5.60 gruppering 96.
Det bemærkes, at gruppering 06 under dranst 2, vedrører refusion fra orlovsydelse for kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse.
Endvidere er der under dranst 2 autoriseret en gruppering 07 til registrering af
den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. Af
kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, tillægsydelser i form af hjælpemidler og mentorordning efter kapitel 14, godtgørelse efter
§ 83, opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter § 99 og udgifter til
introduktion ved ansættelse efter § 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
samt driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, herunder uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter § 47 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118, stk. 1 og § 119,
stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik.
Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 16 til registrering af tilskud til
produktionsskoler. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud
vedrørende produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres under dranst 2 på en autoriseret gruppering 17 Tilskud
vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere.
Der er endvidere under dranst 2 autoriseret en gruppering 20 til registrering af
tilskud fra EU. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud fra
EU, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tilskud registreres under
dranst 2 på en autoriseret gruppering 19 Tilskud fra EU vedrørende andre end
kontanthjælpsmodtagere.

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL
5.99 Øvrige sociale formål
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale
formål, herunder udgifter til husly efter § 66 i lov om social service.
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 115 i lov om social
service registreres på funktion 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde.
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering
01

Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.
Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen
i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om
ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov
om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.
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02 Selvejende institutioners aktiver
03 Øvrige skattefinansierede aktiver
Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners
aktiver og de øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 26.
Primo åbningsåret vil værdien på 9.87 være et udtryk for den aktuelle samlede
værdi af kommunens grunde og bygninger bestemt til videresalg. Denne værdi
vil herefter hvert år ved regnskabsafslutningen blive reguleret med evt. op- og
nedskrivninger. Herudover skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang.
Der afskrives ikke på grunde og bygninger bestemt til videresalg.
Saldoen for funktionen skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med
den bogførte værdi, der fremgår af kategori ”14 Grunde og bygninger bestemt
til videresalg” i anlægskartoteket.
Såfremt kommunen har valgt at foretage mellemregning med jordforsyningsområdet kan funktionen anvendes til dette. Funktionen anvendes da til opgørelse af det regnskabsmæssige resultat for de enkelte udstykninger. Hvis kommunen ønsker at beregne forrentning af udstykningsområdet, registreres dette på
funktionen med modpost på 9.93. Modpost for skattefinansierede aktiver. Forrentningen omkostningsføres endvidere på enten funktion 0.02 Boligformål
eller 0.03 Erhvervsformål med anvendelse af art 0.6 og modposteres 8.87 med
anvendelse af art 0.9.
Ved udstykningens afslutning udarbejdes et endeligt udstykningsregnskab med
tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem
forventede og faktiske beløb.
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen omkonteres ved brug af art 00
de byggemodningsudgifter og -indtægter, der er afholdt over funktionerne 0.02
Boligformål og 0.03 Erhvervsformål til 9.87 og 9.93.
Ligeledes i forbindelse med regnskabsafslutningen udlignes saldi vedrørende
afsluttede udstykningsforetagender over 9.87 og 9.93 på følgende måde: Såfremt udgifterne (incl. evt. forrentning) har oversteget indtægterne, debiteres
nettobeløbet 9.87 samtidig med en kreditering af det tilsvarende nettobeløb på
9.93. Har indtægterne oversteget udgifterne er konteringen modsat.
Værdien af arealer, som er erhvervet i tidligere regnskabsår, men som i det
forløbne regnskabsår er inddraget under et udstykningsforetagende, debiteres
8.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg og krediteres 8.81. Grunde og
bygninger. Tilsvarende debiteres 9.87 og 9.81 krediteres.
Kommunens udgifter til overordnede byggemodningsudgifter, eksempelvis
anlæg af en privat vej, opføres ligeledes på funktion 9.87 med modpost på 9.93.
Disse specificeres på særskilte konti, og der kan herfra ske en ompostering til
de respektive udstykningsforetagender, efterhånden som der træffes beslutning
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om udgifternes fordeling
HENSATTE FORPLIGTELSER
9.90 Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser er 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.
Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen når:
•

kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som
resultat af en tidligere begivenhed, og

•

det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og

•

der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen

Ved sandsynlighed forstås, at der skal være større risiko for et træk på de økonomiske ressourcer end for det modsatte.
Som eksempel på kommunale hensatte forpligtelser kan der peges på tjenestemandspensioner, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning, boliglovgivning mv. eller vej- og kloaklån.
Øvrige kommunale hensatte forpligtelser kan f.eks. være forpligtelser afledt af
en retssag, erstatningskrav, miljøforurening mv.
Forpligtelser, der knytter sig til et aktiv skal ikke medregnes som en hensættelse, f.eks. skal en forurenet grund nedskrives med de omkostninger, der er forbundet med indfrielsen af forpligtelsen.
Da hensatte forpligtigelser er uvisse mht. til størrelse eller forfaldstidspunkt,
kan de ikke opgøres præcist på balancedagen. Hensatte forpligtigelser skal derfor indregnes som det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen
er nødvendige for at afvikle forpligtigelsen.
Hensatte forpligtelser adskiller sig fra eventualforpligtelser ved, at sidstnævnte
ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt,
at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer.
Det er frivilligt at registrere hensatte forpligtelser, idet det dog er obligatorisk at
registrere hensatte forpligtelser vedrørende ikke-afdækkede tjenestemandspensioner på gruppering 01, jf. nedenfor.
Gruppering 01:
Grupperingen skal vise kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket.
Pensionsforpligtelsen opgøres ud fra forudsætninger om afgangsalder, dødelig-
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hed mv. Forpligtelsen opgøres både for pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd. Ligeledes opgøres forpligtelsen for samtlige kommunale
og amtskommunale områder.
Kommuner og amtskommuner, der er genforsikret, skal ikke indregne pensionsforpligtelsen i balancen, såfremt denne er fuldt afdækket. Er der elementer
af selvforsikring i forsikringsaftalen, f.eks. i forbindelse med afskedigelse af
tjenestemænd eller tidlig pensionering skal den ikke-afdækkede forpligtelse
opgøres.
Den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse opgøres i forbindelse med åbningsbalance pr. 1. januar 2004 aktuarmæssigt. Kommunen må ved efterfølgende opgørelser af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse vurdere, om der er behov
for at få foretaget nye aktuarberegninger. Dog skal der ved ændringer i de variable, der indgår i beregningen, og som har væsentlig betydning for opgørelsen
af pensionsforpligtelsen, foretages en ny aktuarmæssig beregning. Uanset om
kommunen får foretaget en aktuarberegning eller ej, skal der redegøres for anvendt regnskabspraksis ved beregningen af forpligtelsen.
Ændringer i pensionsforpligtelsen kan ske på følgende måde:
a)
b)

c)

Forøgelse ved at erhvervsaktive tjenestemænd optjener pensionsret
Ændring som følge af forventet ændret dødelighed, afgangsalder, afskedigelse m.v. blandt erhvervsaktive, fraflyttede og pensionerede tjenestemænd
Nedbringelse via løbende udbetalinger til pensionerede og fraflyttede tjenestemænd

Ændringen i pensionsforpligtelsen, som den opgøres efter punkt a) og b), svarer
til omkostningen ved tjenestemandspensioner i resultatopgørelsen i det omkostningsbaserede regnskab, mens pkt. c) svarer til udgiften i det udgiftsbaserede driftsregnskab.
Ad pkt. a) og b):
Registreringen af omkostningerne vedrørende tjenestemandspensioner skal ske
på de funktioner/omkostningssteder, som omkostningerne vedrører. Omkostningerne kan opgøres samlet for kommunen, og ved registreringen af disse i
driftsregnskabet kan der benyttes en fordelingsnøgle.
Registreringen foretages på art 0.6 på de funktioner/omkostningssteder, som
omkostningerne vedrører. Tilgangen krediteres funktion 8.90 Hensatte forpligtelser, gruppering 01, ved anvendelse af art 0.9. Ligeledes registreres ændringen på funktion 9.90 Hensatte forpligtelser, gruppering 01, med modpost på
9.99 Balancekontoen.
I 2004 er der alene krav om at fordele omkostninger vedrørende tjenestemandspensioner på funktionsniveau på hovedkonto 1 og ældreområdet (5.30-5.34),
mens omkostningerne skal fordeles på omkostningssted på sygehusområdet
(4.01-4.40). Omkostninger vedrørende tjenestemandspensioner skal på de øvrige funktioner enten registreres direkte på funktionen/omkostningsstedet eller
samlet på funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger.
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Ad pkt. c)
Løbende pensionsudbetalinger, der nedbringer pensionsforpligtelsen, skal registreres ved brug af art 5.1 på de funktioner, som udgifterne vedrører, således at
pensionsudgifterne følger ansættelsesområdet. Det bemærkes at i omkostningsregnskabet, indebærer pensionsudbetalinger ikke en omkostning for kommunen, men blot at pensionsforpligtelsen nedbringes, idet denne allerede er hensat
i regnskabet. Det indebærer, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere de
relevante funktioner med anvendelse af art 0.6 og debitere funktion 8.90 Hensatte forpligtelser, gruppering 01, ved anvendelse af art 0.9. Ligeledes registreres nedbringelsen af pensionsforpligtelsen på funktion 9.90 Hensatte forpligtelser, gruppering 01, med modpost på 9.99 Balancekontoen.
Det bemærkes, at pensionsforpligtelsen for tjenestemænd i folkeskolen m.v.,
der er ansat senest 31. marts 1992, henhører under staten, jf. § 12 i lov om
tjenestemænd m.v. i folkeskolen. Ligeledes afholder staten i henhold til § 26b i
lov om gymnasier m.v. pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansatte lærere ved amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes
gymnasieskoler m.v. Staten yder tilskud til pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansatte lærere ved Københavns Kommunes gymnasieskoler m.v.
EGENKAPITAL
Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens eller amtskommunens
aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for kommunens eller amtskommunens formue. Egenkapitalen skal specificeres på funktionerne 9.91, 9.92, 9.93 og 9.94 samt 9.99.
9.91 Modpost for takstfinansierede aktiver
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke øges ved at optage de takstfinansierede aktiver på balancen.
9.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke øges ved at optage de selvejende institutioners aktiver på balancen.
9.93 Modpost for skattefinansierede aktiver
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke påvirkes af optagelsen af de skattefinansierede aktiver på balancen.
9.94 Reserve for opskrivninger
Funktionen er en slags ikke finansiel egenkapital. Formålet med funktionen er
at kunne opgøre, hvor stor en del af værdien af de ikke-finansielle aktivers
værdi, der kan tilskrives ikke realiserede opskrivninger.
Opskrivningerne skal i øvrigt fremgå af en særskilt anlægsoversigt til kommunens regnskab.
Opskrivninger skal registreres på en af følgende grupperinger:
01 Takstfinansierede aktiver
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02 Selvejende institutioners aktiver
03 Skattefinansierede aktiver
9.99 Balancekonto
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen optages nettoforskellen mellem
særskilte aktiv- og passivposter - herunder udlægskontiene - på balancekontoen.
Det skal i forbindelse med regnskabsafslutningen sikres, at årets ændring på
balancekontoen - med modsat fortegn - svarer til summen af øvrige ændringer
på hovedkonto 9.

