
 

 

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner og amtskommuner 

Hermed orienteres om følgende ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner og amtskommuner.  

1. Registrering af udgifter til madordningen  

2. Personaleoplysninger 

3. Korrektion af bilag 1 vedlagt orienteringsskrivelse fra juni 2003.  

Ad 1. Registrering af madordninger I børnehaver mod fuld forældrebetaling 

Folketinget har vedtaget lov nr. 39 af 28. maj 2003 om mulighed for madordninger i 
børnehaver mod fuld forældrebetaling. Ved Socialministeriets skrivelse af 15. maj 2003 
er samtlige kommuner m.fl. orienteret herom. 

Det følger af lovens § 15 b, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at give mulig-
hed for madordninger i dagtilbud til børn i alderen tre år og derover. På den baggrund 
kan forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbud beslutte, om der skal oprettes en mad-
ordning og hvordan den skal tilrettelægges, jf. § 15 b, stk. 2. Madordningen betales af 
forældrene, jf. § 15 b, stk. 3. Socialministeriet har oplyst, at personale der er ansat i 
daginstitutionen kan benyttes i forbindelse med madordningen. Udgiften til personalet 
er dog fortsat en udgift, der skal indgå i institutionens budget, samt i grundlaget for be-
regning af almindelig forældrebetaling. Udgiften til personale, der er ansat i institutio-
nen, kan således ikke lægges ind i betalingen for madordningen. 

Kommunen kan ikke give tilskud til de pågældende madordninger. Alle udgifter til en 
madordning skal afholdes af de forældre i den pågældende institution, der vælger at 
benytte den konkrete madordning. Det forudsættes, at forældrenes indbetalinger til en 
madordning holdes adskilt fra daginstitutionens driftsbudget, således at indbetalingerne 
alene kan anvendes til madordninger, jf. Socialministeriets skrivelse af 15. maj 2003.  
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Alle registreringer af indtægter og udgifter på ordningen, herunder kortsigtede mellem-
værender mellem kommunen og brugerne af madordningen, registreres på funktion 
8.59 Mellemregningskonto og ikke på kontiene vedrørende daginstitutionsområdet un-
der hovedkonto 5. 

Det bemærkes i den forbindelse, at udgifter i forbindelse med en madordning ikke må 
indgå i momsudligningsordningen. Forældrene skal således selv afholde momsudgifter 
i forbindelse med madordningen. 

Ad 2. Personaleoplysninger  

I Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner afsnit 7.2 side 6 oply-
ses vedrørende formkravene til personaleoversigten i regnskabet, at denne skal følge 
samme opstillingsform som personaleoversigten i budgettet.  

Fra budget 2003 er der imidlertid ikke noget krav om udarbejdelse af en personale-
oversigt i tilknytning til budgettet. I forbindelse med udsendelse af 21. omgang rettel-
sessider i maj 2003 er det tidligere afsnit 5.2.6.f om udarbejdelse og indsendelse af en 
personaleoversigt i tilknytning til budgettet således udgået.  

Forenklingen er besluttet på et møde i Budget- og regnskabsrådet, og kommunerne er 
endvidere orienteret herom i brev af 30. september 2002.  

Indenrigs- og Sundhedsministeriet ændrer Budget- og regnskabssystem for kommuner 
og amtskommuner i overensstemmelse hermed ved udsendelse af 22. omgang rettel-
sessider.  

Ad 3. Korrektion af bilag 1 vedlagt orienteringsskrivelse af juni 2003 

Der har desværre indfundet sig to fejl i bilag 1 udsendt med orienteringsskrivelse af juni 
2003.  

1. Det fremgår af orienteringsskrivelsen af juni 2003, bilag 1, at funktion 5.05 Aktivere-
de kontanthjælpsmodtagere, gruppering 04. Særlig støtte nedlægges efter regnskab 
2003. Det er, som det også fremgår af orienteringsskrivelsen, i stedet gruppering 02. 
Kontanthjælp til personer under 30 år i visitation- og mellemperioderne, der udgår.  

2. Som nævnt i orienteringsskrivelsen vedrørende funktion 5.41 Løntilskud m.m. til per-
soner i fleksjob og skånejob er der med Beskæftigelsesministeriets lovpakke foretaget 
ændringer i grupperingerne 3, 8 og 12. I bilag 1 er der imidlertid bl.a. sket en forskyd-
ning i nummerstrukturen på de grupperinger, der ikke skulle ændres.  

Der vedlægges nyt bilag 1. Kontoplan er korrigeret på funktionerne 5.05 Aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere og 5.41 Løntilskud m.m. til personer i fleksjob og skånejob.  

 

Med venlig hilsen 

Jakob Sylvest Nielsen



 

Bilag 1. Kontoplan 

5 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 socialpoli-

tik) 
 03 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revali-

dering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82 og 
lov om aktiv socialpolitik § 64). Ikrafttræden: Regnskab 
2003/budget 2004  

 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 beskæftigel-
sesindsats § 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 beskæftigelses-
indsats § 45, stk. 2)  

 12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101). Ikrafttræden: Regnskab 
2003/budget 2004 

 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) 
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 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) 

 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, 
stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5) 

 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion(§§ 91, 93 og 94 i lov 
om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
samt § 119 i lov om social service) 

 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 91 og 93 i lov om 
aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) 

 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92) 
 
 

2 Statsrefusion 

 01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65pct. refusion på 
grupperingsnr. 07 og 11 minus grupperingsnr. 92 

 02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 01-06, 08-10, 12-20, 
minus grupperingsnr. 91, 93 og 95 

 03 Berigtigelser 
 04 Tilskud fra EU 
 
5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 
 1 Drift 
 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-

sion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34, 36, 36 a og lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 

 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og 65 og lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats § 63) 

 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 
pct. refusion 

 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. Refusion 
 2 Statsrefusion 
 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
 04 Tilskud fra EU 
 
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
  
 1 Drift 
 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne 

(§§ 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 
om aktiv socialpolitik). Kontoen nedlægges efter regnskabsår 2003 
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 04 Særlig støtte (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36).  
 07 Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 
 08 Aktivering af personer under 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats §§ 92-94, § 96, jf. §§ 38 stk. 2, § 45, stk. 2 og §§ 63 og 64, stk. 3). 
Kontoen nedlægges efter regnskabsår 2003 

 09 Aktivering af personer fyldt 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§§ 95 og 9621, jf. §§ 38 stk. 2, § 45, stk. 2 og §§ 63 og 64, stk. 3). Kon-
toen nedlægges efter regnskabsår 2003 

 10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3). Ikrafttrædelse-
sår: Budget 2004. 

 11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats (§ 63 jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats). Ikrafttrædelsesår: Budget 2004. 

 93 Tilbagebetaling 
   
 2 Statsrefusion 
 01 Refusion af udgifterne på gruppering 02-06 og 08-09 minus gruppering 

93 
 03 Berigtigelser 
 04 Tilskud fra EU 
 
5.40 Revalidering 
  
 1 Drift 
 02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-indslusningsprojekter 

(§ 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats) 

 03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for styringen af den 
aktive beskæftigelsesindsats) 

 04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 
 05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 
 07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 
   
 2 Statsrefusion 
 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion (§ 48 i lov om aktiv soci-

alpolitik) 
 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 beskæftigelsesindsats). 
Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget 2004 

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

 05 Løntilskud på ½ 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).  
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 07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5, indtil 
1. juli 2001 § 74) [nedlægges fra budget 2002] 

 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 beskæftigelsesind-
sats). Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget 2004  

 09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion 
(§ 74 a, stk. 1 og 5, indtil 1. juli 2001 § 74a). [nedlægges fra budget 
2002].  

 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. refu-

sion (§ 74 i) [Indtil 1. juli 2002 § 74 f] 
 12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede perso-

ner (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget 2004 

 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 (§ 74 j) 

 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 
refusion (§ 74 j) 

 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) 
 
5.98 Beskæftigelsesordninger 
  
 1 Drift 
 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 
 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. 
 10 Præmieringsordning (§ 101). Kontoen nedlægges efter regnskabsår 2003. 
 11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv be-

skæftigelsesindsats § 76). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget 2004. 
 12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats §§ 78-81. ). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget 2004. 
 13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for kontant-

hjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 101. ). Ikrafttræ-
den: regnskab 2003/budget 2004. 

 14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats). ). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget 2004. 

 16 Produktionsskoler 
 17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse 
 18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmod-

tagere og starthjælpsmodtagere 
 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. 
 96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodta-
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gere 
   
 2 Statsrefusion 
 03 Berigtigelse 
 04 Refusion vedrørende præmieringsordning (§ 101, stk. 3) Kontoen nedlægges efter 

regnskab 2003. 
 06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 
 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 
 
  

 

 


