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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM
FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er det besluttet at gennemføre følgende ændringer eller præciseringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner".
1. Førtidspension med 35 pct. refusion
Som følge af forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og
lov om social pension (Ændret finansiering samt sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende, L 111 af 2. december 1998) nedsættes den statslige refusionsprocent
for kommunernes udgifter til førtidspension fra 50 pct. til 35 pct. Lovændringen træder i
kraft den 1. januar 1999 og har virkning for sager, hvori der træffes afgørelse om social
pension efter den 1. januar 1999.
Der oprettes en ny funktion 5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion til registrering
af udgifterne til førtidspension med 35 pct. refusion.
Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion er gældende fra regnskab 1999.
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion.
1 Drift
01 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35
pct. refusion
03 Berigtigelser
Konteringsregler:
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der i
følge lov om social pension, jf. bekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998, som senest
ændret ved lov nr. … af ... december 1998, ydes 35 pct., 50 pct. eller 100 pct. refusion.
På funktion 5.69 registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor
der i følge loven ydes 35 pct. refusion.
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:
01 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
Her registreres udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. Endvidere registreres her udgifter
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til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.
Såfremt der er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 1.
januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.
02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
Her registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med
35 pct. refusion, som er tilkendt efter 1. januar 1999.
Tilbagebetaling af førtidspension med 35 pct. refusion registreres på de relevante grupperinger 01 og 02.
Som følge af oprettelsen af denne nye funktion foretages nogle konsekvensændringer i
konteringsreglerne for funktion 5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion. Med
virkning fra regnskab 1999 ændres indledningen til konteringsreglerne til følgende:
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der
ifølge lov om social pension, jf. bekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998, som senest
ændret ved lov nr. … af ... december 1998, ydes 35 pct., 50 pct. eller 100 pct. refusion.
På funktion 5.68 registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er
tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar
1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. refusion.
2. Tilskud til koordinationsudvalgene til fremme af virksomhedsrettet revalidering
Som følge af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge
ved sygdom eller fødsel og lov om social pension (Styrkelse af den virksomhedsrettede
revalidering mv., L 110 af 2. december 1998) afsættes en pulje til koordinationsudvalgene for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale revalideringsinitiativer mv., jf. § 47b i lov om aktiv socialpolitik. Lovændringen træder i kraft 1. januar 1999.
Puljemidlerne fordeles af Socialministeriet til de lokale koordinationsudvalg efter samme fordelingsnøgle, som anvendes ved tildeling af bloktilskud til kommuner.
Tilskuddene skal registreres på funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger, idet
tilskuddene især vil dække udgifter af administrativ karakter. Dette har virkning fra
regnskabsår 1999.
Kommunerne skal aflægge et regnskab over midlernes anvendelse og skal tilbagebetale
eventuelle uforbrugte midler inden for et regnskabsår til Socialministeriet. Koordinationsudvalgene skal desuden rapportere om puljemidlernes anvendelse gennem udvalgenes årlige redegørelser. Kommunerne vil således skulle føre regnskab over midlernes
anvendelse ved siden af det autoriserede budget- og regnskabssystem.
3. Udgifter til flygtninge efter § 48 i lov om aktiv socialpolitik
Udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter efter § 48 i lov om aktiv socialpolitik registreres på funktion
5.40, gruppering 02. Udgifterne til flygtninge efter § 48 med 100 pct. refusion omfatter
dels udgifter til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, og dels udgifter til flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999 og som fylder 18
år i løbet af de første 18 måneder efter opholdstilladelsen. Dertil kommer udgifter til
handicappede flygtninge og uledsagede flygtningebørn efter § 48 med 100 pct. refusion.
Af hensyn til opgørelsen af budgetgarantien skal den statslige refusion vedrørende
flygtninge efter § 48 opgøres særskilt. Der oprettes derfor en ny refusionsgruppering
01 under dranst 2 på funktion 5.40 til registrering af refusion af udgifterne til
flygtninge efter § 48 i aktivloven med 100 pct. refusion. Den nuværende gruppering
02 under dranst 2 ændres til refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct.
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refusion.
Ændringerne har virkning fra regnskab 1999.
4. Tilskud vedrørende kommunernes overtagelse af ansvaret for flygtninge, der har fået
opholdstilladelse før 1. januar 1999
I forbindelse med integrationslovens ikrafttræden er der afsat en pulje til overgangssituationen i forbindelse med kommunernes overtagelse af ansvaret for allerede ankomne
flygtninge fra Dansk Flygtningehjælp - det vil sige flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999.
Puljen udmøntes efter antallet af midlertidigt boligplacerede flygtninge samt restforsorgstidens længde.
Tilskuddet registreres på funktion 8.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
under dranst 7 Finansiering ved anvendelse af hovedart 8 Finansindtægter.
5. Tilskud til forstærket indsat i kommuner med mange flygtninge og indvandrere
Der er ligeledes afsat en pulje til forstærket indsats i kommuner med mange flygtninge
og indvandrere.
En del af puljen udmøntes efter forskellige objektive kriterier. Tilskud herfra registreres
på funktion 8.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge under dranst 7 Finansiering ved anvendelse af hovedart 8 Finansindtægter.
Indenfor puljen er der etableret en tilskudsramme på op til 10 mio.kr. til udvalgte indsatsområder: arbejdsmarkedsintegration, integration i socialt belastede boligområder
samt støtte til udlændinges deltagelse i lokalpolitik/foreningsliv. Der er ikke tildelt midler fra denne pulje endnu. Registreringen af disse tilskud er endnu ikke fastlagt. Orientering herom følger i forbindelse med nærmere information om denne del af puljen.
Udgifter i forbindelse med midlertidig og permanent boligplacering af flygtninge
På funktion 0.11 Beboelse er autoriseret grupperinger til registrering af udgifter og indtægter efter lov om kommunernes adgang til at erhverve boliger for at fremme udlændinges integration. Denne lov erstattes pr. 1. januar 1999 af Integrationsloven. Dette
indebærer at der for disse grupperinger skal henvises til Integrationsloven i stedet. Disse
udgifter og indtægter vedrører dog udelukkende permanente boliger.
Det betyder, at der oprettes to nye grupperinger til registrering af udgifter og indtægter i
forbindelse med midlertidig boligplacering af flygtninge.
Ændringerne har virkning fra regnskab 1999.
Kontoplan:
0.11 Beboelse
1 Drift
01 Boliger til integration af udlændinge
02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge
92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge
93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge
Konteringsregler:
0.11 Beboelse
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med
varetagelse af konkrete kommunale og amtskommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende disse områder. Disse gælder dog kun i det omfang, disse er at betragte
som tjenesteboliger.
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På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med ombygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme.
Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark registreres på denne funktion. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil:
01 Boliger til integration af udlændinge
Her registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til fremme
af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integration af udlændinge i
Danmark
02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge
Her registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligplacering af
flygtninge efter § 14 i lov om integration af flygtninge.
92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge
Her registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge
93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge
Her registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling
Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering:
16 Køb af bygninger til integration af udlændinge
Her registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves med henblik
på at fremme integrationen af udlændinge
Med venlig hilsen
Mona Jensen

