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SUPPLERENDE ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
I orienteringsskrivelse af 13. juli 1999 om ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner” fremgår det af side 11, at enkelte punkter ikke blev færdigbehandlet på Budget- og
regnskabsrådets møde den 23. juni 1999.
Det drejer sig for det første om de registreringsmæssige forhold i forbindelse med anskaffelser af sygehusapparatur, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og amtskommunerne for år 2000. Det kan nu oplyses, at der ikke på dette område vil blive foretaget ændringer i den autoriserede kontoplan, idet oplysninger vedrørende anskaffelser af sygehusapparatur vil blive indhentet særskilt i forbindelse med budgetindberetningen for budget 2000.
For det andet drejer det sig om redegørelse for finansiel strategi (gæld, mellemværende, likviditet) i bemærkningerne til budgettet, jf. rapporten fra udvalget vedrørende den kommunale låntagning og gæld,
maj 1998. Beslutningen herom er nu omtalt under bemærkninger til budgettet. Samtidig er indarbejdet
Budget- og regnskabsudvalgets forslag om, at det gøres obligatorisk, at der i bemærkningerne til budgettet redegøres for, hvorledes budgettets udgifter og indtægter er påvirket indgåelsen af leasingarrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer.
Endvidere er der som følge af repatrieringsloven af 2. juni 1999 foretaget enkelte ændringer i kontoplanen
og konteringsreglerne i budget- og regnskabssystemet.
I bilaget er angivet de nye konteringsregler som følge af ændringerne i budget- og regnskabssystemet.
Med venlig hilsen
Karsten Stentoft
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1. Redegørelse for finansiel strategi samt hvorledes budgettets udgifter og indtægter er påvirket af
indgåelsen af leasingarrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer
I økonomiaftalen om kommunernes økonomi 1999-2000 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening fremgår det, at parterne er enige om, at det som led i den overordnede strategi for nedbringelse af
den offentlige gæld henstilles til den enkelte kommune, at den udarbejder en finansiel strategi, og herunder indarbejder målsætningerne i den kommunale budgetlægning.
Budget- og regnskabsudvalget har endvidere i betænkning 1369 ”Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” foreslået, at det gøres obligatorisk, at der i bemærkningerne til
budgettet redegøres for hvorledes budgettets udgifter og indtægter er påvirket af indgåelsen af leasingarrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer.
Som følge heraf ændres ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”, afsnit 5.2.7
Bemærkninger til budgettet til:

”5.2.7 BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET
Det kommunale budget består ud over den talmæssige opstilling af totalbudgettet og den tilknyttede oversigt over de afgivne bevillinger af bemærkninger til budgettet.
I bemærkningerne til budgettet redegøres nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet har endvidere en bevillingsmæssig funktion. Der kan således i bemærkningerne
være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Disse bemærkninger er bindende for
den enkelte bevillingshaver på samme måde som beløbene i bevillingsoversigten er det.
Der er kun fastsat få udtrykkelige bestemmelser med hensyn til udformningen og indholdet af bemærkningerne til budgettet. Det er dog et krav, at det af bemærkningerne tydeligt fremgår, om disse har et
bevillingsmæssigt sigte, jf. ovenfor, eller om de er af mere generel informativ karakter.

Herudover er det et krav, at bemærkningerne til budgettet indeholder en redegørelse
for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelsen af leasingarrangementer, herunder
sale-and-lease-back arrangementer. Redegørelsen bør omfatte påvirkningen af såvel
udgifter og indtægter i budgettet som af gældsforhold og økonomiske forpligtelser i
øvrigt.
Det kan være hensigtsmæssigt at opdele bemærkningerne til budgettet i en generel
og en speciel del.
I en sådan opdeling vil de generelle bemærkninger oftest i første række tjene en informationsopgave.
Informationen kan være rettet mod såvel de politiske beslutningstagere og den kommunale administration
som borgerne. Disse generelle, oplysende budgetbemærkninger kan f.eks. indeholde en redegørelse for
generelle budgetforudsætninger såsom pris- og lønskøn, skøn over den fremtidige befolkningssammensætning og skøn over beskatningsgrundlaget. I forlængelse heraf kan endvidere redegøres for kommunalbestyrelsens målsætninger for udviklingen i kommunens samlede økonomi, herunder beskatningen. I
tilknytning hertil kan peges på en redegørelse for omfanget og udviklingen i kommunens gæld og mellemværende med forsyningsvirksomheder i budgetåret samt størrelsen af kommunens likviditet primo og
ultimo budgetåret – og for kommunens målsætninger m.h.t. udviklingen i gæld og likviditet på kortere og
længere sigt. Der henvises i den forbindelse til henstillingen om udarbejdelsen af en finansiel strategi i
aftalen om kommunernes økonomi og service 1999-2002 og den nærmere omtale heraf i rapporten ”Den
kommunale Låntagning”, Indenrigsministeriet, april 1998. Der kan herudover knyttes generelle bemærkninger til de enkelte udvalgsområder eller hovedkonti. Der kan f.eks. gøres rede for baggrunden for omprioriteringer i forhold til sidste års budget eller gives beskrivelser af igangværende eller planlagte anlægsarbejder eller omstillingsprojekter. Herudover kan bemærkningerne indeholde en omtale af kommunalbestyrelsens overordnede målsætninger for udviklingen på de enkelte serviceområder.
De specielle bemærkninger vil derimod indeholde den mere dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte hovedfunktioner og funktioner m.v.
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Der skal udarbejdes bemærkninger til såvel budgetforslaget som det
endelige budget.
Bemærkningerne til budgetforslaget uddeles til kommunalbestyrelsen i
forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.
Bemærkningerne til det vedtagne budget indsendes senest den 5. januar
til Indenrigsministeriet.

Det skal i øvrigt bemærkes, at også kommunens kasse- og regnskabsregulativ eller andre interne forskrifter vil kunne indeholde bestemmelser, der på linie med de årlige bemærkninger til budgettet fastsætter
betingelser i forbindelse med bevillingernes anvendelse.”

2. Ændret kontostruktur som følge af repatrieringsloven

Som følge af Repatrieringsloven af 2. juni 1999, der træder i kraft 1. januar 2000, oprettes en ny
funktion til registrering af hjælp til repatriering samt reintegrationsbistand. På funktionen autoriseres to driftsgrupperinger til registrering af henholdsvis hjælp til repatriering samt reintegrationsbistand. Der oprettes endvidere to grupperinger under dranst 2 Statsrefusion til registrering
af henholdsvis refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion samt refusion
vedrørende reintegrationsbistand med 100 pct. refusion.
Der oprettes således en funktion 5.65 Repatriering med to tilhørende driftsgrupperinger samt to
grupperinger på dranst 2 gældende fra budget 2000:

5.65

Repatriering
1 Drift
01 Hjælp til repatriering
02 Reintegrationsbistand
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion
02 Refusion vedrørende reintegrationsbistand med 100 pct. refusion

I denne forbindelse ændres hovedfunktionen ”Introduktionsprogram for udlændinge” til ”Introduktionsprogram mv. for udlændinge” gældende fra budget 2000.
I forbindelse med oprettelsen af funktion 5.65 nedlægges gruppering 07 Hjælp til repatriering
(§§ 86 og 87) på funktion 5.01 Kontanthjælp samt grupperingerne 13 Hjælp til flygtninge i de
første 18 måneder (§ 86) og 15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
med 100 pct. refusion (§ 86) på funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge.
Således nedlægges følgende grupperinger gældende fra budget 2000:

5.01

Kontanthjælp
1 Drift
07 Hjælp til repatriering (§§ 86 og 87)

5.04

Kontanthjælp vedrørende flygtninge
1 Drift
13 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder (§ 86)
15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100
pct.
refusion (§ 86)
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Bilag
Konteringsregler for funktion 5.65 Repatriering
5.65 Repatriering
På funktionen registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge
omfattet af repatrieringsloven.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

02

Hjælp til repatriering
Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, med 75 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel tilbagebetaling
af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9.
Reintegrationsbistand
Her registreres udgifter til reintegrationsbistand, jf. § 10 i repatrieringsloven,
med 100 pct. refusion.

Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl.

Dato: 13. juli 1999
Kontor: 1.
økonomiske
kontor
J. nr.: 1998/1562-5
Sagsbeh.:
kst
Fil-navn:
I:kst\orientering\juli99

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR
KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er der besluttet diverse ændringer til budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. En række af ændringerne er en følge af implementeringen af
forslag fra budget- og regnskabsudvalget betænkning nr. 1369 om det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne. Derudover gennemføres en række øvrige ændringer i budgetog regnskabssystemet bl.a. som følge af ændret lovgivning.
Ændringerne er nærmere omtalt nedenfor.
I bilagene er angivet de nye konteringsregler som følge af ændringerne i kontoplanen.

Med venlig hilsen
Karsten Stentoft
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Ændringer som følge af implementering af forslag fra betænkning
1369
Budget- og regnskabsudvalget afgav i januar 1999 betænkning nr. 1369 om det fremtidige budget- og
regnskabssystem i kommunerne og amtskommunerne. I betænkningen er stillet en række forslag til ændringer og justeringer i det nuværende budget- og regnskabssystem. En del af udvalgets forslag implementeres med virkning fra budget 2000. Det giver anledning til nedenstående ændringer i budget- og
regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner gældende fra budget 2000.
1. Ændringer på hovedkonto 3

Budget- og regnskabsudvalget har i betænkning 1369 gennemgået strukturen på hovedkonto 3. Udvalget finder, at strukturen på hovedkonto 3 generelt er hensigtsmæssig.
Udvalget har dog fundet anledning til ændring på tre konkrete områder:
a)
Under hovedfunktionen FOLKESKOLEN, funktion 3.11 Specialpædagogisk bistand til
børn og voksne oprettes to autoriserede driftsgrupperinger med henblik på, at der kan
ske en særskilt registrering af udgifterne til henholdsvis børn og voksne.
I den autoriserede kontoplan vedrørende funktion 3.11 Specialpædagogisk bistand til
børn og voksne introduceres to autoriserede driftsgrupperinger gældende fra budget
2000:
3.11

Specialpædagogisk bistand til børn og voksne
1 Drift
01 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.
02 Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller
psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

I forbindelse hermed skal udgifterne til læsekurser for voksne, som i dag registreres på
funktion 3.11, udskilles og registreres på en ny særskilt funktion: 3.13 Læsekurser for
voksne.
Der indføres en ny funktion vedrørende læsekurser for voksne til den autoriserede kontoplan gældende fra budget 2000:
3.13

Læsekurser for voksne

b)
Der oprettes en ny funktion til registrering af udgifter til PGU-elever (pædagogisk
grunduddannelse), som i dag registreres på funktion 3.46 Social- og sundhedsuddannelser.
Der indføres en ny funktion til registrering af PGU-elever i den autoriserede kontoplan
gældende fra budget 2000:
3.48

Pædagogisk grunduddannelse

c)
Registreringen af udgifter til befordring af elever skal ske på en særskilt funktion. I dag
registreres udgifter til befordringstilskud til elever på SU-støtteberettigede ungdomsuddannelser under hovedfunktionen GYMNASIER M.V., uanset at udgiften ikke kun ved-
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rører elever på gymnasier og HF-kurser, men også andre elever på SU-berettigede ungdomsuddannelser. Der oprettes derfor en ny hovedfunktion BEFORDRING AF ELEVER samt funktion 3.49 Befordring af elever.
Der introduceres en ny hovedfunktion og funktion til registrering af befordring af elever
i den autoriserede kontoplan gældende fra budget 2000:
BEFORDRING AF ELEVER
3.49

Befordring af elever

Indførelsen af en ny hovedfunktion og funktion til registrering af befordring af elever,
overflødiggør den autoriserede driftsgruppering 01 Befordring af elever under funktion
3.40 Fælles formål, hvorfor denne nedlægges gældende fra budget 2000.
Indførelsen af en ny hovedfunktion og funktion til registrering af befordring af elever
indebærer, at betaling af skolebuskort til kollektiv trafik samt tilskud vedrørende befordring af skolebørn, der p.t. registreres på funktion 3.02 Serviceforanstaltninger, ligeledes skal registreres på funktion 3.49 Befordring af elever.
2. Ændringer på hovedkonto 4

Budget- og regnskabsudvalget har i betænkning 1369 gennemgået strukturen på hovedkonto 4. Udvalget finder, at der som følge af den stigende opmærksomhed på det psykiatriske område, er behov for at kunne udskille dette område fra det somatiske sygehusvæsen på en selvstændig funktion.
Af hensyn til sammenligneligheden af udgifterne på henholdsvis psykiatriske afdelinger
og selvstændige psykiatriske sygehuse oprettes en kontostruktur, således at generelle
udgifter på de psykiatriske sygehuse kan opgøres særskilt. I praksis vil en sådan kontostruktur indeholde elementer af registrering på omkostningssted samt anvendelsen af
autoriserede grupperinger.
Retningslinier til at adskille de generelle udgifter (fællesudgifterne) fra de direkte henførbare udgifter fremgår af konteringsreglerne for de to grupperinger.
Der oprettets således en ny funktion 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger, med dertil hørende grupperinger 01 Generelle udgifter samt 02 Direkte henførbare udgifter.
For psykiatriske sygehuse, der er organiseret som selvstændige enheder, registreres
samtlige udgifter og indtægter på de to grupperinger under funktion 4.02, idet der foretages en opdeling på generelle og direkte henførbare udgifter i overensstemmelse med
konteringsreglerne herom.
For psykiatriske afdelinger (herunder distriktspsykiatri) registreres de direkte henførbare
udgifter under gruppering 02, jf. konteringsreglerne herom. På gruppering 01 registreres
en beregnet andel af de generelle udgifter vedrørende de pågældende afdelinger efter de
enkelte amtskommuners nærmere bestemmelse.
Der indføres således en ny funktion med to autoriserede driftsgrupperinger i kontoplanen til psykiatriske sygehuse og afdelinger gældende fra budget 2000:
4.02

Psykiatriske sygehuse og afdelinger
1 Drift
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01 Generelle udgifter
02 Direkte henførbare udgifter
Med hensyn til registrering på omkostningssted for de enkelte psykiatriske sygehuse,
gælder samme konteringsregler som for funktion 4.01, bortset fra betalinger til andre
amtskommuner vedrørende indlæggelser, ambulant behandling eller undersøgelser af
psykiatriske patienter, som registreres på funktion 4.02 gruppering 02.
Fællesudgifter for flere sygehuse registreres fortsat på fælleskonti på funktion 4.01.
Idet det psykiatriske område udskilles fra funktion 4.01 Sygehuse, ændrer funktionen
navn til 4.01 Somatiske sygehuse.
Funktion 4.01 ændrer således navn fra 4.01 Sygehuse til (gældende fra budget 2000):
4.01

Somatiske sygehuse

3. Ændringer på hovedkonto 5

I Budget- og regnskabsudvalgets betænkning 1369 er foreslået en adskillelse af udgifterne til indsatsen for henholdsvis sindslidende og udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. på det kommunale område.
På hovedkonto 5 i det nuværende ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner” drejer det sig om udgifter under funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Funktionerne 5.50 og 5.51 reserveres fremover til registrering af udgifterne til botilbud
til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv., mens der oprettes to parallelle funktioner 5.55 og 5.56 til registrering af udgifter til botilbud til sindslidende.
Således ændres de nuværende funktioner 5.50 og 5.51 til: 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. samt 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede
mv.
Derudover introduceres to nye funktioner: 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for
sindslidende samt 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende.
Som følge af Integrationsloven bliver Gruppering 02 Refusion af udgifter til flygtninge
med 75 pct. refusion under dranst 2 Statsrefusion nedlagt fra budget 2000.
Den autoriserede kontoplan vil som følge af adskillelse af registreringen af udgifterne til
indsatsen for henholdsvis sindslidende og udviklingshæmmede, fysisk handicappede
mv. på det amtskommunale område samt nedlæggelse af gruppering 02 Refusion af
udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion fra budget 2000 blive ændret til:
5.50

Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv.
1 Drift
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01 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 87, stk. 1 og
88, stk. 1)
93 Beboeres betaling for service
94 Beboeres betaling for husleje
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
96 Beboeres betaling for el og varme
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
5.51

Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk
handicappede mv.
1 Drift
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion

5.55

Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende
1 Drift
01 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 87, stk. 1 og
88, stk. 1)
93 Beboeres betaling for service
94 Beboeres betaling for husleje
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
96 Beboeres betaling for el og varme
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion

5.56

Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende
1 Drift
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion

4. Ændringer på de finansielle hovedkonti 7, 8 og 9

Budget- og regnskabsudvalget har i betænkning 1369 gennemgået strukturen på de finansielle hovedkonti 7, 8 og 9. Udvalget finder, at sondringen mellem checkdisponible
indskud, anfordringsindskud og tidsindskud i pengeinstitutter er uaktuel i dag, da udviklingen i pengeinstitutternes tilbud har medført et langt mere differentieret udbud af kontoformer.
Hidtil har en samling af de tre funktioner på hver af de tre hovedkonti stødt på det problem, at kun beholdninger for checkdisponible indskud og anfordringsindskud har været
medregnet i opgørelsen af overholdelsen af kassekreditreglen.
På baggrund af en rapport fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende
den kommunale låntagning og gæld er lånebekendtgørelsen imidlertid med virkning fra
1. januar 1999 ændret, så tidsindskud og obligationer nu medregnes i opgørelsen under
kassekreditreglen.
På denne baggrund samles checkdisponible indskud, anfordringsindskud samt tidsindskud på én funktion i kontoplanen, der herefter omfatter alle former for indskud i
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pengeinstitutter. Således nedlægges funktionerne 7.03, 7.04, 7.06, 8.03, 8.04, 8.06, 9.03,
9.04 og 9.06, idet de erstattes af nyoprettede funktioner 7.05, 8.05 og 9.05
Der nedlægges følgende funktioner fra budget 2000:
7.03
7.04
7.06

Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.
Anfordringsindskud i pengeinstitutter m.v.
Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.

8.03
8.04
8.06

Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.
Anfordringsindskud i pengeinstitutter m.v.
Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.

9.03
9.04
9.06

Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.
Anfordringsindskud i pengeinstitutter m.v.
Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.

Der oprettes følgende funktioner til registrering af indskud i pengeinstitutter gældende
fra budget 2000:
7.05

Indskud i pengeinstitutter m.v.

8.05

Indskud i pengeinstitutter m.v.

9.05

Indskud i pengeinstitutter m.v.

5. Autorisering af arter i budgettet

Budget- og regnskabsudvalget har i betænkning 1369 gennemgået artsspecifikationen i budgetog regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner.
Som følge af forslag i betænkning nr. 1172 af juni 1989 om modernisering og forenkling af det
kommunale bevillingssystem bortfaldt med virkning fra 1991 den hidtidige bestemmelse om
autorisering af arterne i budgettet. Herefter har kun hovedarter været autoriseret i budgettet.
I forbindelse med opgørelsen af de kommunale budgetter har det vist sig uhensigtsmæssigt, at
nogle arter gled ud af budgetmæssig sammenhæng. Dette har således gjort det vanskeligt at
fremstille betalingskommunekorrigerede nøgletal. Samtidig er det blevet påpeget, at bortfaldet
af de omhandlede arter i budgettet ikke indebar nogen væsentlig forenkling, da disse arter hovedsagelig vedrører centralforvaltningens budgettering.
Som følge heraf genautoriseres arter vedrørende mellemkommunale betalinger, overførsler og
tjenestemandspensioner m.v. i budgettet. Dette betyder umiddelbart at følgende arter genautoriseres i budgettet:
4.6 …………………………..

Betalinger til staten

4.7 …………………………..

Betalinger til kommuner

4.8 …………………………..

Betalinger til amtskommuner

5.1 …………………………..

Tjenestemandspensioner m.v.

5.2 …………………………..

Overførsler til personer

5.9 …………………………..

Øvrige tilskud og overførsler
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7.6 …………………………..

Betalinger fra staten

7.7 …………………………...

Betalinger fra kommuner

7.8 …………………………...

Betalinger fra amtskommuner

Som afledt konsekvens, skal de øvrige arter under hovedart 4 og 7 – dvs. arterne:
4.0 …………………………..

Tjenesteydelser uden moms

4.5 …………………………..

Entreprenør- og håndværksydelser

4.9 …………………………..

Øvrige tjenesteydelser m.v.

7.1 …………………………..

Egne huslejeindtægter

7.2 …………………………..

Salg af produkter og ydelser

7.9 …………………………..

Øvrige indtægter

ligeledes autoriseres i budgettet, da det tekniske set ikke er muligt at foretage ”restpostering” for
de to nævnte hovedarter.
For hovedart 5 er der ikke et tilsvarende problem, da denne hovedart er udtømmende afgrænset
af de underliggende tre arter, som er nævnt ovenfor.
Hovedart 2 (og hovedart 9) vil fortsat kunne budgetteres på hovedartsniveau.
Således autoriseres art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9
i budgettet gældende fra budget 2000.
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Øvrige ændringer til budget- og regnskabssystemet
Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er det besluttet at gennemføre følgende ændringer til "Budgetog regnskabssystem for kommuner og amtskommuner".

6. Beløbsgrænse for aflæggelse af særskilt anlægsregnskab
Det er besluttet at hæve beløbsgrænsen for aflæggelse af særskilt anlægsregnskab fra 1 mio. kr. til 2 mio.
kr. Der skal således aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr.
eller mere. Dette svarer til de statslige regler.

7. Registrering af ejendomsværdiskat
I lov nr. 425 af 26. juni 1998 om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat
fastsættes det i § 1, at af boligværdien af egen ejendom [..], betaler ejeren kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskat) efter denne lov i stedet for skat
af lejeværdi af bolig i egen ejendom.
Således erstatter ejendomsværdiskatten den tidligere lejeværdi af bolig i egen ejendom.
I modsætning til lejeværdi af bolig i egen ejendom indgår ejendomsværdiskatten ikke i
den skattepligtige indkomst.
Der oprettes derfor en ny funktion 8.91 Ejendomsværdiskat til registrering af
(amts)kommunernes indtægter (og udgifter) vedrørende ejendomsværdiskatten.
I kontoplanen under hovedfunktionen SKATTER oprettes en ny funktion til registrering
af (amts)kommunal ejendomsværdiskat gældende fra budget 2000:
8.91 Ejendomsværdiskat

8. Registrering af Hovedstadens Udviklingsråd
Loven om oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd er vedtaget med virkning fra 1.
januar 2000, og rådet overføres opgaver fra 1. juli 2000.
I den forbindelse oprettes en ny hovedfunktion samt en ny funktion under hovedkonto 8
til registrering af bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd. På funktionen registreres de fem (amts)kommunernes bidrag til rådet samt rådets tilsvarende indtægter. På
funktionen oprettes to udtømmende grupperinger til registrering af henholdsvis bidrag
og efterregulering af bidrag vedrørende tidligere år.
Der oprettes således en hovedfunktion HOVEDSTADENS UDVIKLINGSRÅD samt
en funktion 8.79 Bidrag vedrørede Hovedstadens Udviklingsråd gældende fra budget
2000. På funktion 8.79 autoriseres grupperingerne 01 Bidrag og 02 Efterregulering vedrørende tidligere år.:
8.79

Bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd
7 Finansiering
01 Bidrag
02 Efterregulering vedrørende tidligere år

Hovedstadens Udviklingsråd registrerer i øvrigt sine udgifter og indtægter i overensstemmelse med den ordinære kontoplan.

9. Ændringer på hovedkonto 5 som følge af ny lovgivning på det sociale område
a) Udgifter til sygedagpenge efter 52 uger uden statslig refusion (med virkning fra
regnskab 1999)

12

Folketinget har den 11. maj 1999 vedtaget L 135 Forslag til lov om ændring af lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel (Ændret finansiering af kommunernes udgifter til
sygedagpenge efter 52 uger). Med lovændringen ændres finansieringen af kommunernes udgifter til sygedagpenge, således at kommunerne fuldt ud afholder udgiften til sygedagpenge, der udbetales efter 52 uger regnet fra 1. sygedag i det aktuelle sygefravær
og ansættelsesforhold. Lovændringen er trådt i kraft den 5. juli 1999 og har virkning for
sager, hvor der den 5. juli 1999 eller senere er udbetalt sygedagpenge for mere end 52
uger.
Som følge heraf oprettes på funktion 5.71 Sygedagpenge en ny gruppering 01 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion med virkning fra regnskab 1999:
5.71

Sygedagpenge
1 Drift
01 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion
90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
2 Statsrefusion
02 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion
03 Berigtigelser

b) Lov nr. 393 af 2. juni 1999 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel (ophævelse af sondring mellem offentlige og private arbejdsgivere m.v.)
Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, som
træder i kraft 1. januar 2000. Der skal på baggrund heraf ske en tilpasning af konteringsreglerne på funktion 5.71 fra og med budget 2000.
Den nye lovændring ophæver sondringen mellem offentlige og private arbejdsgivere.
Offentlige arbejdsgivere ligestilles med private arbejdsgivere, således at alle arbejdsgivere herefter afholder udgiften til sygedagpenge i de første 2 uger af den ansattes fravær. Hidtil har de offentlige arbejdsgivere været forpligtiget til at afholde udgiften til
sygedagpenge fra 1. fraværsdag og i hele sygeperioden. Kommunen skal således efter
lovændringen som dagpengeudbetalende myndighed afholde udgifterne til sygedagpenge efter 2 uger, også for offentlige ansatte.
Lovændringen træder i kraft 1. januar 2000 og har virkning for sygdomstilfælde, der
træder i kraft den 1. januar 2000 eller senere. Sygdomstilfælde, der er indtrådt før 1.
januar 2000, og hvor fraværet fortsætter ud over denne dato, er omfattet af de nuværende regler.
Som følge af lovændringen skal der ske mindre ændringer af henvisninger til sygedagpengeloven i konteringsreglerne fra budget 2000 (jf. bilag VIII, pkt. b). Derudover er
det ikke længere nødvendigt at omtale reglerne for sygedagpenge til personer i fleksjob
(jf. bilag VIII, pkt. b).
c) Særligt supplerende tilskud til orlovsydelse til enlige forældre
Ifølge lov nr. 117 af 2. marts 1999 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og forskellige andre love (Regler om
mellemkommunal refusion, om særligt supplerede tilskud til orlovsydelse til enlige forældre og om forlængelse af Dagpengeudvalget) indføres et særligt supplerende tilskud
til enlige forældre på børnepasningsorlov (§ 27a i lov om social service). Lovændringen
om det særligt supplerende tilskud træder i kraft 1. juli 1999.
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Udgifterne til det nye tilskud bliver registreret på funktion 5.10 på den nuværende gruppering 19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§ 27).
Som følge heraf ændres grupperingen 19 på funktion 5.10 Fælles formål til:
19

Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 27 og 27a)

14

Forestående ændringer i øvrigt
På budget- og regnskabsrådets møde den 23. juni 1999 blev enkelte punkter ikke færdigbehandlet.
Det drejer sig om:
• De registreringsmæssige forhold i forbindelse med anskaffelser af sygehusapparatur, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og amtskommunerne for år 2000
• Redegørelse for finansiel strategi (gæld, mellemværende, likviditet) i bemærkningerne til budgettet,
jf. rapporten fra udvalget vedrørende den kommunale låntagning og gæld, maj 1998.
Disse punkter vil blive færdigbehandlet umiddelbart efter sommerferien og udmeldt kommunerne og
amtskommunerne snarest muligt.
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Bilag I
Konteringsregler for funktion 3.02, 3.11, 3.13, 3.40, 3.46, 3.48 og 3.49
3.02 Serviceforanstaltninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende pædagogiske centraler,
der ikke har direkte tilknytning til en bestemt skole. Det samme gælder selvstændige
idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis
disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på funktion 3.01. For
idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt,
sker registreringen på hovedkonto 0.
Udgifter og indtægter vedrørende kommunens egne lejrskoler registreres på funktion
3.02. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne derimod på
funktion 3.01
3.11 Specialpædagogisk bistand for børn og voksne
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn og voksne.
Med henblik på en særskilt registrering af udgifter til henholdsvis børn og voksne er der
autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01
02

Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.
Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk
handicap efter undervisningspligtens ophør.
Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov
om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne. Udgifter vedrørende læsekurser for voksne registreres dog på funktion 3.13 Læsekurser for
voksne.

3.13 Læsekurser for voksne
På denne funktion registreres udgifter og indtægter der vedrører læsekurser for voksne,
jf. lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne.
3.40 Fælles formål
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på
funktionerne 3.41 og 3.42.
Befordringstilskud til SU-støtteberettigede ungdomsuddannelser skal ikke registreres
her, idet der henvises til funktion 3.49 Befordring af elever.
3.46 Social- og sundhedsuddannelser
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende uddannelser i henhold til
lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser m.v., der ikke vedrører pædagogisk grunduddannelse (PGU).
Uddannelserne omfatter de tidligere uddannelser til hjemmehjælper, sygehjælper, plejer,
beskæftigelsesvejleder samt plejehjemsassistent. Udgifter og indtægter vedrørende pædagogisk grunduddannelse (PGU) skal registreres på funktion 3.48 Pædagogisk grunduddannelse.
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3.48 Pædagogisk grunduddannelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til pædagogisk grunduddannelse
(PGU), jf. lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelse m.v. og lov om åben
uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
BEFORDRING AF ELEVER
3.49 Befordring af elever
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende befordringstilskud til
SU-støtteberettigede ungdomsuddannelser, jf. lov om gymnasiet m.v., lov om erhvervsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.
På funktion 3.49 registreres endvidere betaling af skolebuskort til kollektiv trafik samt
tilskud vedrørende befordring af skolebørn, med mindre det drejer sig om kommunalt
ejede skolebusser, hvor funktion 1.22 anvendes. Tilsvarende gælder tilskud til befordring af elever i friskoler og private grundskoler.
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Bilag II
Konteringsregler for funktion 4.01 og 4.02
4.01 Somatiske sygehuse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunens somatiske sygehuse.
Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktion 4.01 og 4.02.
Registrering på de enkelte sygehuse
Udgifter og indtægter vedrørende de enkelte sygehuse registreres på omkostningsstedsnumre i intervallet 02-75.
Amtskommunerne skal indberette til Indenrigsministeriet, hvilke numre sygehusene er
tildelt.
Såfremt en væsentlig del af udgifterne vedrørende en bestemt aktivitet (herunder forskellig lægelig konsulentbistand) ikke anvendes på det sygehus, hvor aktiviteten udføres
(konsulenten er ansat), bør der foretages en forholdsmæssig fordeling til de sygehuse
eller institutioner, der anvender aktiviteten. Fordelingen af udgifterne til det sygehus,
der skal belastes med disse, sker som en intern overførsel.
Betaling for ydelser, der udveksles mellem amtskommunens egne sygehuse omposteres
mellem omkostningsstederne for de pågældende sygehuse, enten ved hjælp af
plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under
hovedart 9. Dog registreres ressourceanvendelsen ved ambulant behandling og undersøgelser, der er resultatet af henvisninger mellem amtskommunens egne sygehuse, kun på
det sygehus, hvor aktiviteten foregår.
Tilskud fra staten vedrørende dialyse- og nyretransplantationspatienter registreres på de
enkelte sygehuse under anvendelse af art 7.6.
Indtægter fra andre amtskommuner for indlæggelser, ambulant behandling eller undersøgelser registreres ligeledes på de enkelte sygehuse, under anvendelse af art 7.8.
Fælleskonti
Fællesudgifter og -indtægter registreres på omkostningssted 01 Fælles formål eller i
stedsintervallet for fællesudgifter og -indtægter, dvs. omkostningsstedsnumrene 76-99, i
det følgende betegnet fælleskontiene. Disse numre må kun anvendes til registrering af
fællesudgifter og -indtægter.
På fælleskontiene registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på
de enkelte sygehuse.
På fælleskontiene registreres endvidere tilskud og udgifter i forbindelse med praksisreservelægeordningen. Tilskuddene registreres ved anvendelse af dranst 1, art 7.6.
Betalinger til andre amtskommuner og til staten vedrørende indlæggelser, ambulant
behandling eller undersøgelser på somatiske sygehuse skal ligeledes registreres på fælleskontiene. Såfremt det enkelte sygehus disponerer over udgifter til andre amtskommuner i forbindelse med indlæggelser, ambulant behandling eller undersøgelser, kan
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dette registreres ved at underopdele fælleskontiene og lade det enkelte sygehus disponere over en del heraf. Registreringen må ikke ske på omkostningsstederne for de enkelte
sygehuse.
Betalinger til andre offentlige myndigheder registreres under ejerforholdet Andre offentlige myndigheder. Betaling for indlæggelse på private sygehuse og for indlæggelse
på udenlandske sygehuse registreres under ejerforholdet Selvejende/privat.
Selvejende og private sygehuse
Selvejende og private sygehuse, hvormed amtskommunen har driftsoverenskomst, optages i amtskommunens budget og regnskab efter de regler om selvejende og private
institutioner, der er anført i afsnit 2.3.
Det understreges, at der skal være tale om en egentlig driftsoverenskomst, dvs. at amtsrådet skal have indflydelse på en lang række forhold omkring driften, jf. hvad der er
gældende for selvejende og private institutioner med driftsoverenskomster på det sociale område. Benyttelsesaftaler alene berettiger således ikke til, at selvejende/private sygehuse optages i kommunens budget eller regnskab. Optages et privat/selvejende sygehus i budgettet og regnskabet, gælder de almindelige regler om mellemkommunale betalinger (anvendelse af art 4.8 henholdsvis 7.8) i tilfælde af, at andre amtskommuner
benytter pladser på det pågældende sygehus.
Bestemmelserne vedrørende optagelse af selvejende og private sygehuse i amtskommunens budget og regnskab gælder også institutioner med driftsoverenskomst, såfremt de
henhører under et sygehus. Det er i denne henseende underordnet, om de modtager patienter til indlæggelse eller ambulant behandling.
Udligningsordninger
Tilskud fra den amtskommunale udligningsordning vedrørende bløderpatienter registreres på funktion 8.85. Bidrag til ordningen finansieres over de generelle tilskud og indgår
således i udligningsbeløbene på funktion 8.80.
Tilskud fra og bidrag til den amtskommunale udligningsordning vedrørende AIDSudgifter modregnes i de generelle tilskud og indgår således i udligningsbeløbene på
funktion 8.80.
4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger
På funktionen registreres samtlige udgifter og indtægter for psykiatriske sygehuse, der
er organiseret som selvstændige enheder. For psykiatriske afdelinger registreres de direkte henførbare udgifter samt andelen af generelle udgifter efter amtskommunens
nærmere bestemmelse.
Fællesudgifter for flere sygehuse registreres på fælleskonti på funktion 4.01, bortset fra
betalinger til andre amtskommuner vedrørende indlæggelser, ambulant behandling eller
undersøgelser af psykiatriske patienter, som registreres på funktion 4.02 gruppering 02.
Med hensyn til registrering på omkostningssted for psykiatriske sygehuse, der er organiseret som selvstændige enheder, gælder samme konteringsregler som for funktion 4.01.
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger
01

Generelle udgifter
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Her registreres de generelle udgifter for psykiatriske sygehuse, der er organiseret
som selvstændige enheder. For psykiatriske afdelinger registreres andelen af generelle udgifter efter amtskommunens nærmere bestemmelse.
02

Direkte henførbare udgifter
På gruppering 02 registreres den del af udgifterne til lønninger, varekøb og
fremmede tjenesteydelser, som kan henføres til de enkelte psykiatriske sygehuse
og afdelinger, herunder distriktspsykiatri. Det vil sige eksklusiv udgifter til administration, service og kliniske ydelser. Endvidere registreres her indtægter fra
og betalinger til andre amtskommuner vedrørende indlæggelser, ambulant behandling eller undersøgelser af psykiatriske patienter.
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Bilag III
Konteringsregler for funktion 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.
Udgifter til botilbud til længerevarende ophold for sindslidende registreres under funktion 5.55.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg o.l. for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81, stk.
1 i lov om social service, jf. §§ 71-73.
Tilsvarende registreres her udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter i forbindelse med botilbuddet, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, der drives i forbindelse med botilbuddet, jf. §
87, stk. 1 og § 88, stk. 1 i lov om social service.
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i Socialministeriets
bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om
flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92, registreres under art 5.2.
Udgifter til aflønning af udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i beskyttet beskæftigelse og i beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social
service og §§ 1 og 3 i Socialministeriets bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud
og i aktivitets- og samværstilbud, registreres ligeledes under art 5.2.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 87, stk.1 og 88, stk. 1)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, i
henhold til § 87, stk. 1 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med
botilbuddet, jf. § 88, stk. 1 i lov om social service.
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Beboeres betaling for service
Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask,
transport mv.

94

Beboeres betaling for husleje
Her registreres beboeres betaling for husleje, jf. § 5 i Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt
om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92.

95

Beboeres særlige servicebetaling
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Her registreres betaling for særlig service for beboere, som modtager højeste
eller mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service.
96

Beboeres betaling for el og varme
Her registreres beboeres betaling for el og varme, jf. § 8 i Socialministeriets
bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt
om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92.

5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede,
fysisk handicappede mv.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt
ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1, i lov om social service.
Desuden registreres her udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede mv. med nedsat funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer, jf. § 93, stk.1, nr. 2, i lov om social service.
Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende registreres på funktion 5.56.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81, stk.
1 i lov om social service, jf. §§ 71-73.
Tilsvarende registreres her udgifter til tilbud af behandlingsmæssige karakter i forbindelse med botilbuddet, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, der drives i forbindelse med botilbuddet, jf. §
87, stk. 1 og § 88, stk. 1 i lov om social service
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets
bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om
flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92, registreres under art 5.2.
Udgifter til aflønning af udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i beskyttet beskæftigelse og i beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social
service og §§ 1 og 3 i Socialministeriets bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud
og i aktivitets- og samværstilbud, registreres ligeledes under art 5.2.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende boformer til midlertidigt ophold til
stofmisbrugere i behandling efter § 93, stk. 1, nr. 2, registreres på funktion 5.45.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:
92

Beboeres betaling
Her registreres beboeres betaling jf. § 95, stk. 2.

5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold til sindslidende med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i
lov om social service.
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Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.55 som for funktion 5.50
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv.
Der er autoriseret driftsgrupperinger på funktionen svarende til funktion 5.50.
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt
ophold for sindslidende med betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov
om social service.
Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.56 som for funktion 5.51
Botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv.
Der er autoriseret driftsgruppering på funktionen svarende til funktion 5.51.
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Bilag IV
Konteringsregler for funktion 7.05, 8.05 og 9.05
De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9
Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts- og anlægsvirksomhed. I modsætning hertil vedrører hovedkontiene 7, 8 og 9 det finansielle
område.
Hovedkonto 7 anvendes til registrering af renteindtægter og -udgifter samt kurstab og
kursgevinster.
Hovedkonto 8 anvendes til registrering af kommunens finansindtægter: Skatter, generelle tilskud m.v. Endvidere registreres de årlige forskydninger på kommunens finansielle
status.
Hovedkonto 9 viser beholdningerne på kommunens finansielle status. Aktiverne fremgår af funktionerne 9.01-9.44 og passiverne af funktionerne 9.45-9.78. Forskellen mellem de finansielle aktiver og passiver fremgår af funktion 9.99 Balancekonto.
Da der er tale om er en ren finansiel status, indgår kommunens faste ejendomme, varebeholdninger og inventar ikke blandt aktiverne.
I forbindelse med regnskabsafslutningen foretages visse op- og nedskrivninger af statusposterne under hovedkonto 9 med modpost på balancekonto. Som eksempel kan
nævnes regulering af obligationsbeholdninger efter kursen pr. 31. december.
På hovedkonto 7, 8 og 9 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- og funktionsopbygning.
Funktionerne:
7.05
8.05
9.05

Indskud i pengeinstitutter m.v.
Indskud i pengeinstitutter m.v.
Indskud i pengeinstitutter m.v.

anvendes således til registrering af henholdsvis:
-

Renter af indskud i pengeinstitutter m.v. (7.05)
Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. (8.05)
Beholdninger af indskud i pengeinstitutter m.v. (9.05)

7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
På denne funktion registreres renteindtægter af indskud i pengeinstitutter m.v.
Endvidere registreres her gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter.
Registreringen sker på tidspunktet for tilskrivningen af renter. Renter, der tilskrives senest 31. december, henføres til gammelt regnskabsår.
8.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
På denne funktion registreres forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.
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Registreringen af debetbevægelser sker for egne indsætninger, når disse foretages, dvs.
samtidig med indsætningen.
Øvrige indsætninger registreres på datoen for modtagelse af advisbilag, kontoudtog fra
bank eller ajourføring af bankbog.
Registrering af kreditbevægelser sker for egne hævninger, når disse foretages, dvs. samtidig med afsendelsen af checks eller giromateriale. Andre hævninger registreres på datoen for modtagelsen af advisbilag eller kontoudtog. Gebyrer knyttet til indskud registreres under 7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
9.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Saldoen på denne funktion skal svare til, hvad der er kendt som disponibelt på kontoen.
Udenlandske bankkonti omregnes ultimo regnskabsåret til ny valutakurs med modpost
på balancekonto 9.99.
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Bilag V
Revideret indledende afsnit i ”Regler for kontering på arterne” som følge af autoriserede
arter i budgettet:
Regler for kontering på arterne
I budgettet skal der som minimum foretages en specifikation af udgifter og indtægter m.v. på de
autoriserede hovedarter.
Derudover er der i budgettet autoriseret en specifikation på art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, art 5.1,
5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9.
Af hensyn til budgetteringen vedrørende momsudligningsordningen (og anvendelsen af de til
dette formål udviklede systemer) vil det endvidere være hensigtsmæssigt, at kommunen foretager en budgettering af de momsbærende udgiftsarter, dvs. art 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, samt art 4.5 og
4.9. Der er imidlertid ikke noget krav om, at art 2.2, 2.3, 2.7 og 2.9 skal fremgå af budgettet.
I regnskabet skal udgifter og indtægter m.v. specificeres på de autoriserede arter.
I det omfang, der i kommunernes udgifts- og indtægtsbilag er indeholdt en specifikation, der
omfatter flere arter, skal der som hovedregel foretages registrering på hver af disse. En undtagelse herfra er dog udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, der ikke udføres af kommunens eget personale, herunder varekøb og anskaffelser i tilknytning hertil. Disse udgifter
registreres samlet, under art 4.5 Entreprenør- og håndværksydelser.
De ikke benyttede numre i artsinddelingen kan anvendes frit af kommunerne, såfremt der ønskes en yderligere specifikation. I så fald skal der imidlertid i indberetningerne til de centrale
myndigheder, jf. kapitel 7, ske en opsummering til de autoriserede arter.
Anvendelsen af hovedart 9 til registrering af interne overførsler af udgifter og indtægter er frivillig for den enkelte kommune, jf. nærmere nedenfor. Ønsker kommunen at benytte hovedart 9,
skal dette imidlertid ske ved anvendelsen af de herunder autoriserede arter. Arterne under hovedart 9 må ikke benyttes til andre formål end de anførte.
Nedenfor er anført nærmere regler for konteringen på de enkelte hovedarter og arter.
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Bilag VI
Konteringsregler for 8.91
8.91 Ejendomsværdiskat
På denne funktion registreres indtægter og udgifter ved ejendomsværdiskat jf. lov om en
kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat. Registreringen foretages under
dranst 7.
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Bilag VII
Konteringsregler for funktion 8.79
HOVEDSTADENS UDVIKLINGSRÅD
8.79 Bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd
På denne funktionen registreres bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd. Københavns og Frederiksberg kommune samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde
amtskommune registrerer på funktionen det årlige bidrag til Udviklingsrådets virksomhed. Udviklingsrådet registrerer endvidere den modsvarende indtægt på funktionen. På
funktionen er autoriseret to udtømmende grupperinger til registrering af henholdsvis
bidrag og efterregulering i forhold til tidligere år. Registreringen foretages på dranst 7.
Konsekvensrettelser i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner
Ved indførelsen af en ny hovedfunktion og funktion under hovedkonto 8, bliver der
behov for konsekvensrettelser i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. I afsnit 4.8 – side 1 skal der efter 3. punkt, 1. pind, indføres en ny pind med
teksten ”Bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd (funktion 8.79)”.
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Bilag VIII
a) Konteringsregler for 5.71 Sygedagpenge gældende for regnskab 1999:

På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 3. og 4. punktum i lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel. Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge, hvortil
staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.52.
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:
01

Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
Her registreres udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder
fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 4. punktum i lov om dagpenge
ved sygdom eller fødsel.

03

Sygedagpenge med 50 pct. refusion
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30, stk. 1, 3.
punktum i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Kommunens udgifter til
sygedagpenge til personer i fleksjob hos en privat arbejdsgiver udover 8 uger
registreres ligeledes her. Det bemærkes, at kommunens udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob hos såvel en privat som en offentlig arbejdsgiver i de
første 8 uger efter 1. fraværsdag registreres på funktion 8.52 gruppering 13.

90

Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge, jf. § 39, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet 50 eller 100 procent
refusion.

b) Konteringsregler for 5.71 Sygedagpenge gældende fra budget 2000

På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 2. og 3. punktum i lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel. Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge, hvortil
staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.52.
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:
01

Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
Her registreres udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder
fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 3. punktum i lov om dagpenge
ved sygdom eller fødsel.

03

Sygedagpenge med 50 pct. refusion
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30, stk. 1, 2.
punktum i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

90

Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge, jf. § 39, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet 50 eller 100 procent
refusion.
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c) Konteringsregler for funktion 5.10 Fælles formål
I konteringsreglerne til funktion 5.10 Fælles formål ændres det 4. afsnit til:
”Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning
efter § 26 i lov om social service og tilskud til forældre på børnepasningsorlov 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 autoriseret driftsgrupperinger til registrering af disse udgifter”.

