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 Kontor: 1. økonomiske kontor 
 J. nr.: 2002/1562-18 
 Fil-navn: orienteringsskrivelse 

 

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR 
KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER 

Vedlagt orienteres om ændringer i det kommunale Budget- og regnskabssystem.  

Det drejer sig om ændringer som følge af bekendtgørelse (nr. 755 af 9. september 
2002) af lov om social service, hvorefter der gives mulighed for pasning af nærtstående 
med handicap eller alvorlig sygdom. Ændringerne til funktion 5.54 er beskrevet i bilag 
A. Ændringerne er gældende fra budget 2003. 

Endvidere drejer det sig om ændringer som følge af i lov nr. 398 af 6. juni 2002 om 
ændring af lov om social service og lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til pasning af eg-
ne børn), hvorefter kommunerne fra 1. juli 2002 får mulighed for at give forældre et 
tilskud ved pasning af egne børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn 
almindeligvis optages i børnehaveklasse. Barnet kan ikke samtidig benytte et dagtil-
bud. Tilskuddet til det enkelte barn kan ydes for én samlet periode på minimum 8 uger 
og højst 1 år. Ændringerne til funktion 5.10 Fælles formål er beskrevet i bilag B. Æn-
dringerne er gældende fra budget 2003. 

Endelig drejer det sig om præciseringer som følge af lov nr. 402 af 6. juni 2002 om 
overførsel af tidssvarende plejehjem, hvorefter der som noget nyt kan tildeles boligsik-
ring til husstande i ustøttede og private plejeboliger. Ændringerne for funktion 5.91 Bo-
ligsikring og 5.92 Boligydelse til pensionister er beskrevet i bilag C. Ændringerne er 
gældende fra budget 2003. 

Herudover har en række kommuner og amtskommuner rettet henvendelse til Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet vedrørende registrering af udgifter til støtte til køb af biler til 
personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 99 i lov om social 
service. En præcisering af reglerne for kontering af disse udgifter på funktion 5.54 er 
beskrevet i bilag D.  

Med venlig hilsen 

Karsten Stentoft og Hanne Agerbak 
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BILAG A 

Funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring pasning 
af døende og pasning af nærtstående.  

Der foretages følgende ændringer til funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bloi-
gindretning, befordring pasning af døende og pasning af nærtstående. Ændringerne er 
gældende fra budget 2003.  

Overskriften ændres til  

5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring pasning af døende 
og pasning af nærtstående   

Første afsnit tilføjes ”udgifter efter kapitel 19 a (§ 103 a) til ansættelse til pasning af 
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom”, således at første afsnit hedder:  

”På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, for-
brugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 19 i lov om 
social service. Desuden registreres på denne funktion udgifter til ansættelse til pasning 
af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter §103a (kapitel 19a) i lov om 
social service samt vedrørende pasning af døende efter kapitel 20 i lov om social ser-
vice.” 

………… 

Ottende afsnit ændres til:  

”Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger vedrørende udgifter ansættelse 
til pasning af nærtstående, til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende 
efter §§ 103a 104 og 107 i lov om social service til henholdsvis personer under 67 år 
og personer på 67 år og derover. KL-kommunerne skal registrere udgifterne på disse 
to grupperinger. Dette er en følge af refusionsordningen i overgangsperioden i forbin-
delse med indførelsen af grundtakstmodellen i stedet for delt finansiering. Københavns 
og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer alle udgifter til plejeve-
derlag mv. på gruppering 18 vedrørende personer under 67 år uanset personens alder. 

………… 

På gruppering 18 og gruppering 20 foretages følgende ændringer:  
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18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget 
hjem samt udgifter til ansættelse af pasning af nærtstående for personer under 67 
år (§§ 103a, 104 og 107) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af nærtstående 
med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i lov om social service for 
personer under 67 år. Endvidere registrerer KL-kommunerne udgifter til plejeveder-
lag til personer, som passer en nærtstående under 67 år, der ønsker at dø i eget 
hjem, jf. § 104 i lov om social service. Endelig registrerer KL-kommunerne her ud-
gifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer under 67 år, såfremt ud-
giften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i lov om social service. Køben-
havns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle ud-
gifter til plejevederlag og sygeplejeartikler og lignende efter §§ 104 og 107 uanset 
personens alder. 

……………………….. 

20   Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende i eget 
hjem samt udgifter til ansættelse af pasning af nærtstående for personer på 67 år 
og derover (§§ 104 og 107) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af nærtstående 
med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i lov om social service for 
personer på 67 år og derover. Endvidere registrerer KL-kommunerne udgifter til 
plejevederlag til personer, som passer en nærtstående på 67 år og derover, der 
ønsker at dø i eget hjem, jf. § 104 i lov om social service. Endelig registrerer KL-
kommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer på 
67 år og derover, såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i lov 
om social service. 
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BILAG B 

Funktion 5.10 Fælles formål 

Der foretages følgende ændringer på funktion 5.10 Fælles formål. Ændringerne er 
gældende fra budget 2003.  

Funktion 5.10 Fælles formål. 

6. afsnit i konteringsreglerne for 5.10 ændres til:  

”Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 26 i lov om social service, tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 26a i 
lov om social service ved pasning af egne børn og tilskud til forældre på børnepas-
ningsorlov efter § 27 i lov om social service, herunder særligt supplerende tilskud til 
enlige forældre på børnepasningsorlov efter § 27a i lov om social service. Der er auto-
riseret driftsgrupperinger til registrering af disse udgifter”. 

Endvidere ændrer gruppering 19 titel til :  

19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§ § 27 og 27a) og tilskud til forældre 
vedrørende pasning af egne børn (§ 26a) 
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BILAG C 

Funktion 5.91 Boligsikring 

Der foretages følgende ændringer på funktion 5.91 Boligsikring. Ændringerne er gæl-
dende fra budget 2003. 

Funktion 5.91 Boligsikring 

…………  

På gruppering 01 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger for 
førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov om social service og 
stærkt bevægelseshæmmede.  

……….. 

På gruppering 03 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede 

…………. 

På gruppering 06 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
–kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede 
og private plejeboliger) 

Funktion 5.92 Boligydelse til pensionister 

Der foretages følgende ændringer på funktion 5.92 Boligydelse til pensionister. Æn-
dringerne er gældende fra budget 2003.  

Funktion 5.92 Boligydelse til pensionister  

…….. 

Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere, 
registreres på gruppering 01 Tilskud til lejere. På gruppering 01 registreres endvidere 
udgifter til boligydelse som tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på 
plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Tilskud 
inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på gruppering 03 
Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kol-
lektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som 
tilskud og lån. 
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BILAG D 

Præcisering vedrørende støtte til køb af bil. 

Støtte til køb af biler til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne har hidtil være omfattet af den delte finansiering. Som led i indførelse af grund-
takstmodellen afholder amtskommunerne fremover endeligt udgifterne til støtte til køb 
af biler, jf. § 99 i lov om social service.  

Det fremgår af konteringsregler for funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligind-
retning, befordring og pasning af døende, at udgifter til støtte til køb af biler efter § 99 i 
lov om social service registreres på gruppering 01. Det fremgår endvidere af konte-
ringsreglerne for funktion 5.54, at støtte til køb af biler altid skal registreres via art 5.2 
Overførsler til personer.  

Efter de hidtidige regler registrerer kommunerne således afholdte udgifter til støtte til 
køb af biler jf. § 99 på funktion 5.54, gruppering 01, art 5.2. Kommunerne anmoder 
herefter amtskommunerne om refusion af halvdelen af de afholdte udgifter – refusionen 
registreres af kommunerne direkte på funktionen på funktion 5.54 på art 7.8 Betalinger 
fra amtskommuner. Amtskommunerne registrerer refusionsbetalingerne til kommuner-
ne under funktion 5.54, gruppering 01, art 4.7 Betalinger til kommuner.  

Den hidtidige konteringspraksis opretholdes uanset de nye finansieringsregler. Således 
skal ovennævnte funktioner og grupperinger fortsat benyttes ved registrering af støtte 
til køb af biler til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 
99 i lov om social service. Registreringsmæssigt indebærer de ændrede finansierings-
regler imidlertid, at refusionsbetalingerne fra amtskommunerne til kommunerne udgør 
som udgangspunkt den fulde ydelse som udbetalt af kommunerne. 

 



BILAG A 

Funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring pasning 
af døende og pasning af nærtstående.  

Der foretages følgende ændringer til funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bloi-
gindretning, befordring pasning af døende og pasning af nærtstående. Ændringerne er 
gældende fra budget 2003.  

Overskriften ændres til  

5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring pasning af døende 
og pasning af nærtstående   

Første afsnit tilføjes ”udgifter efter kapitel 19 a (§ 103 a) til ansættelse til pasning af 
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom”, således at første afsnit hedder:  

”På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, for-
brugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 19 i lov om 
social service. Desuden registreres på denne funktion udgifter til ansættelse til pasning 
af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter §103a (kapitel 19a) i lov om 
social service samt vedrørende pasning af døende efter kapitel 20 i lov om social ser-
vice.” 

………… 

Ottende afsnit ændres til:  

”Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger vedrørende udgifter ansættelse 
til pasning af nærtstående, til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende 
efter §§ 103a 104 og 107 i lov om social service til henholdsvis personer under 67 år 
og personer på 67 år og derover. KL-kommunerne skal registrere udgifterne på disse 
to grupperinger. Dette er en følge af refusionsordningen i overgangsperioden i forbin-
delse med indførelsen af grundtakstmodellen i stedet for delt finansiering. Københavns 
og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer alle udgifter til plejeve-
derlag mv. på gruppering 18 vedrørende personer under 67 år uanset personens alder. 

………… 

På gruppering 18 og gruppering 20 foretages følgende ændringer:  
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18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget 
hjem samt udgifter til ansættelse af pasning af nærtstående for personer under 67 
år (§§ 103a, 104 og 107) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af nærtstående 
med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i lov om social service for 
personer under 67 år. Endvidere registrerer KL-kommunerne udgifter til plejeveder-
lag til personer, som passer en nærtstående under 67 år, der ønsker at dø i eget 
hjem, jf. § 104 i lov om social service. Endelig registrerer KL-kommunerne her ud-
gifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer under 67 år, såfremt ud-
giften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i lov om social service. Køben-
havns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle ud-
gifter til plejevederlag og sygeplejeartikler og lignende efter §§ 104 og 107 uanset 
personens alder. 

……………………….. 

20   Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende i eget 
hjem samt udgifter til ansættelse af pasning af nærtstående for personer på 67 år 
og derover (§§ 104 og 107) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af nærtstående 
med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i lov om social service for 
personer på 67 år og derover. Endvidere registrerer KL-kommunerne udgifter til 
plejevederlag til personer, som passer en nærtstående på 67 år og derover, der 
ønsker at dø i eget hjem, jf. § 104 i lov om social service. Endelig registrerer KL-
kommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer på 
67 år og derover, såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i lov 
om social service. 
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BILAG B 

Funktion 5.10 Fælles formål 

Der foretages følgende ændringer på funktion 5.10 Fælles formål. Ændringerne er 
gældende fra budget 2003.  

Funktion 5.10 Fælles formål. 

6. afsnit i konteringsreglerne for 5.10 ændres til:  

”Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 26 i lov om social service, tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 26a i 
lov om social service ved pasning af egne børn og tilskud til forældre på børnepas-
ningsorlov efter § 27 i lov om social service, herunder særligt supplerende tilskud til 
enlige forældre på børnepasningsorlov efter § 27a i lov om social service. Der er auto-
riseret driftsgrupperinger til registrering af disse udgifter”. 

Endvidere ændrer gruppering 19 titel til :  

19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§ § 27 og 27a) og tilskud til forældre 
vedrørende pasning af egne børn (§ 26a) 
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BILAG C 

Funktion 5.91 Boligsikring 

Der foretages følgende ændringer på funktion 5.91 Boligsikring. Ændringerne er gæl-
dende fra budget 2003. 

Funktion 5.91 Boligsikring 

…………  

På gruppering 01 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger for 
førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov om social service og 
stærkt bevægelseshæmmede.  

……….. 

På gruppering 03 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede 

…………. 

På gruppering 06 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
–kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede 
og private plejeboliger) 

Funktion 5.92 Boligydelse til pensionister 

Der foretages følgende ændringer på funktion 5.92 Boligydelse til pensionister. Æn-
dringerne er gældende fra budget 2003.  

Funktion 5.92 Boligydelse til pensionister  

…….. 

Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere, 
registreres på gruppering 01 Tilskud til lejere. På gruppering 01 registreres endvidere 
udgifter til boligydelse som tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på 
plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Tilskud 
inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på gruppering 03 
Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kol-
lektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som 
tilskud og lån. 
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BILAG D 

Præcisering vedrørende støtte til køb af bil. 

Støtte til køb af biler til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne har hidtil være omfattet af den delte finansiering. Som led i indførelse af grund-
takstmodellen afholder amtskommunerne fremover endeligt udgifterne til støtte til køb 
af biler, jf. § 99 i lov om social service.  

Det fremgår af konteringsregler for funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligind-
retning, befordring og pasning af døende, at udgifter til støtte til køb af biler efter § 99 i 
lov om social service registreres på gruppering 01. Det fremgår endvidere af konte-
ringsreglerne for funktion 5.54, at støtte til køb af biler altid skal registreres via art 5.2 
Overførsler til personer.  

Efter de hidtidige regler registrerer kommunerne således afholdte udgifter til støtte til 
køb af biler jf. § 99 på funktion 5.54, gruppering 01, art 5.2. Kommunerne anmoder 
herefter amtskommunerne om refusion af halvdelen af de afholdte udgifter – refusionen 
registreres af kommunerne direkte på funktionen på funktion 5.54 på art 7.8 Betalinger 
fra amtskommuner. Amtskommunerne registrerer refusionsbetalingerne til kommuner-
ne under funktion 5.54, gruppering 01, art 4.7 Betalinger til kommuner.  

Den hidtidige konteringspraksis opretholdes uanset de nye finansieringsregler. Således 
skal ovennævnte funktioner og grupperinger fortsat benyttes ved registrering af støtte 
til køb af biler til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 
99 i lov om social service. Registreringsmæssigt indebærer de ændrede finansierings-
regler imidlertid, at refusionsbetalingerne fra amtskommunerne til kommunerne udgør 
som udgangspunkt den fulde ydelse som udbetalt af kommunerne. 

 


