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Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner
Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for
kommuner og amtskommuner som følge af:
•
•
•

Ændringer i kontoplan og konteringsregler på 5.30 Ældreboliger
som følge af overgang til omkostningsregistrering fra og med
regnskab 2004.
Orientering om udarbejdelse af redegørelse i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg
af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.
Ny momsbekendtgørelse for 2004.

Ældreboliger
Ældreboliger (funktion 5.30) er omfattet af omkostningsregistrering fra
og med regnskab 2004. I dag registreres såvel udgifter og indtægter
som afdrag og renter på selve funktionen. Såfremt der fortsat afholdes
kapitaludgifter på funktionen, vil der med registrering af afskrivninger
ske en dobbeltregistrering af kapitaludgifterne.
Budget- og regnskabsudvalget har drøftet problemstillingen og vurderet,
at kapitaludgifterne fra og med 2004 skal registreres på hovedkonto 7
og 8. Huslejeindtægter og øvrige driftsudgifter skal fortsat optages på
funktion 5.30 Ældreboliger. Således vil registreringspraksis for lån, afdrag og renter svarer til praksis for andre typer lån.
Bilag A. kontoplan og bilag B. konteringsregler vedlægges.

Redegørelser i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om
kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.
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 følger af bekendtgørelsens § 19, at kommunalbestyrelsen skal forestå 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, der omhandler fastsættelsen af priskravene ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand. Redegørelsen
skal optages i kommunens regnskab.
De nærmere regler, der indarbejdes i Budget- og regnskabssystem for
kommuner og amtskommuner afsnit 7.2, fremgår af bilag C. Ændringen
har virkning fra regnskab 2003.

Ny Momsbekendtgørelse for 2004
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet ny bekendtgørelse af
12. december 2003 vedrørende den kommunale og amtskommunale
momsudligningsordning. Bekendtgørelsen har endnu ikke et nummer.
Der er følgende ændringer i forhold til bekendtgørelsen gældende for
2003 (nr. 1130 af 13. december 2003):
Positivlisten udvides, således at kommuner og amter kan anmelde
momsudgifter til refusion ved køb af ikke-momsbelagte ydelser på private sociale opholdssteder uden driftsoverenskomst med kommune og
amt.
Refusionen gælder udgifter afholdt på art 4.0 Tjenesteydelser uden
moms afholdt for såvel kommuner og amtskommuner på funktionerne
5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, 5.21 Forebyggende foranstaltninger, 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge, 5.42 Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer, 5.45 Behandling af
stofmisbrugere, 5.46 Rådgivning af stofmisbrugere, 5.50 Botilbud til
længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede,
5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidig ophold for udviklingshæm-
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ophold for personer med særlige behov, 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende og 5.56 Amtskommunale ophold til midlertidig ophold for sindslidende. Momsandelen udgør 25 pct.
Positivlisten er derudover revideret således, at momsandelen for sprogcentre på positivlisten er nedsat fra 25 til 10.
Endvidere præciseres i bekendtgørelsen § 1, stk. 2, 2 afsnit, at refusion
over positivlisten alene omfatter kommunens andel af tilskuddet.
Endelig præciseres det i bekendtgørelsen, at forsyningsvirksomheder
på hovedkonto 1 er undtaget fra reglerne om anmeldelse af momsudgifter i udligningsordningen.
Afslutningsvis skal nævnes, at der er indarbejdet sproglige korrektioner i
§ 5, stk. 2, § 6, stk. 2 og i § 1, stk. 1, ligesom der er konsekvensrettelser
i forhold ændringer i kontoplanen.
Bekendtgørelsen træder i kraft fra 1. januar 2004 og har virkning fra
regnskabsåret 2004.
Bekendtgørelsen er vedlagt i sin helhed som Bilag D (PDF-format).

Med venlig hilsen

Jakob Sylvest Nielsen
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Bilag A - Kontoplan
BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR
ÆLDRE
5.30 Ældreboliger
1 Drift
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
05 Lejetab
06 Tab på garantier (nedlægges fra og med budget 2005)
92 Lejeindtægter
RENTER AF LANGFRISTET GÆLD
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.70
7.71
7.73
7.74
7.75
7.76

Selvejende institutioner med overenskomst
Stat og hypotekbank
Andre kommuner og amtskommuner
Kommunernes Pensionsforsikring
Andre forsikringsselskaber
Realkredit
01 Kommunale ældreboliger
Kommunekreditforeningen
01 Kommunale ældreboliger
Pengeinstitutter
01 Kommunale ældreboliger
Offentligt emitterede obligationer i indland
01 Kommunale ældreboliger
Offentligt emitterede obligationer i udland
01 Kommunale ældreboliger
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
01 Kommunale ældreboliger
Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor
01 Kommunale ældreboliger

Bilag B - Konteringsregler
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5.30 Ældreboliger
Efter almenboligloven kan ældreboliger opføres af kommunen, amtskommunen, almene boligorganisationer eller selvejende institutioner. Der er på funktion 5.30 Ældreboliger autoriseret følgende driftsgrupperinger, der afhængigt af
ejerforholdet anvendes som anført nedenfor:
01

Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger

05
06
92

Lejetab
Tab på garantier (nedlægges med virkning fra og med budget 2005)
Lejeindtægter

Kommunalt ejede ældreboliger
Følgende udgifter registreres på funktion 5.30:
•
•

•
•

Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 05
med modpost på gruppering 92.
Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 92. Der anvendes art 7.1. Det bemærkes, at derpå funktion 8.59/9.59 foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal
kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejeloven.
Ejendommens almindelige driftsudgifter.
Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet
forrentning og administrationsbidrag.

Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på
følgende måde:
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•
•
•
•
•
•

Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppering 05.
Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.77 Langfristet gæld
vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekseres lånene på funktion
9.77 med modpost på balancekontoen.
Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.24, gruppering 02 med modpost på balancekonto 9.99. Beboernes tilbagebetaling indgår som en del af huslejen, og der
reguleres efterfølgende på status.
Beboerindskud efter almenboligloven registreres på funktion 8.47. Det bemærkes, at hvis
der ydes lån til beboerindskud, registreres lånet på sædvanlig måde på funktion 8.23.
Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion 8.77.
Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret gruppering 01
på en af funktionerne 7.68-7.76 afhængig af lånekreditor.

…….
…….
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Bilag C. Redegørelse for omkostningskalkulationer

I Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner indsættes som nyt
afsnit 7.2.7:
”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 revurderes. I Socialministeriets vejledninger nr. 95 og 113 af henholdsvis 9. og 31. oktober 2002 er anvist nærmere retningslinier for udarbejdelsen af omkostningskalkulationerne.
Det følger derudover af bekendtgørelsen § 19, at kommunalbestyrelsen foretager løbende registrering af indtægter og omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen forestår 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.
Der er ikke opstillet nærmere formkrav for oversigten. Det er således de i forvejen udarbejdede omkostningskalkulationer og redegørelser, jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v., der optages i
regnskabet.”
Ændringen har virkning fra regnskab 2003.

