
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 
 
 
 
      Dato: 20. maj 1998 
      Kontor: 1. økonomiske 

kontor 
      J. nr.: 1997/1561-3 
      Sagsbeh.: mje 
      Fil-navn: 
      I:orientering maj 1998 
   
 
ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM 
FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" 
 
 
 
Som følge af de gennemførte ændringer i den sociale lovgivning, er det nødvendigt at 
foretage en række tilpasninger og tilføjelser i kontoplanen og konteringsreglerne i 
"Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Desuden er der visse 
andre ændringer, bl.a. som følge af registrering af lån til færgeinvesteringer og registre-
ring af elselskabernes sideordnede aktiviteter. 
 
Da lov om social service betyder væsentlige ændringer af budget- og regnskabssyste-
met, samtidig med at den træder i kraft midt i regnskabsåret, er det besluttet at enkelte 
ændringer i kontoplanen først iværksættes fuldt ud med virkning fra budget 1999. Bort-
set fra disse enkelte undtagelser, vil regnskabet for 1998 således blive en blanding af 
gamle og nye regler, idet der frem til den 30. juni 1998 skal registreres efter den nuvæ-
rende sociale lovgivning, og fra den 1. juli 1998 efter den nye sociale lovgivning. 
 
De ændringer i budget- og regnskabssystemet, der er redegjort for i dette orienterings-
brev samt i orienteringsbrevene af 16. december 1997 og 19. marts 1998 vil snarest bli-
ve udmeldt i 15. omgang rettelsessider. 
 
Da serviceloven har betydet en del ændringer i kontoplanen, og dermed et længere ori-
enteringsbrev end normalt, er der på næste side udarbejdet en indholdsfortegnelse, som 
forhåbentlig kan lette tilgangen. 
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 2

 
 
Indholdsfortegnelse  
  side 
 
1.   Lov om social service.................................................................................. 2 
 1.1 Ændringer på voksen- og ældreområdet inkl. hjælpemidler ....................... 2 
 1.1.1 Amtskommunale og kommunale botilbud .................................................. 2 
 1.1.2 Kontaktperson- og ledsageordninger........................................................... 4 
 1.1.3 Den amtskommunale revalideringsindsats, beskyttet beskæftigelse mv..... 4 
 1.1.4 Ældreomsorg ............................................................................................... 5 
 1.1.5 Hjælpemidler mv......................................................................................... 7 
 1.1.6 Frivilligt socialt arbejde, øvrige sociale formål og rådgivning ................... 7 
 1.1.7 Overgangsordninger .................................................................................... 8 
 1.2  Ændringer vedrørende  døgninstitutioner, opholdssteder og  
    forebyggende foranstaltninger for børn og unge......................................... 10 
 1.3  Ændringer vedrørende dagtilbud og klubber............................................... 10 
2.    Ændring som følge af tilskud til lån til færgeinvesteringer......................... 11 
3.    Ændringer som følge af elselskabernes sideordnede aktiviteter ................. 12 
Bilag 1:  Amtskommunale og kommunale botilbud .................................................. 13 
Bilag 2:  Kontaktperson- og ledsageordninger ......................................................................18 
Bilag 3:  Revalideringsindsats, beskyttet beskæftigelse mv. ..................................... 19 
Bilag 4:  Ældreomsorg ............................................................................................... 21 
Bilag 5:  Hjælpemidler mv......................................................................................... 25 
Bilag 6:  Døgninstituioner, opholdssteder mm., for børn og unge............................. 28 
Bilag 7:  Dagtilbud og klubber................................................................................... 31 
 
 
 
1. Lov om social service. 
 
Lov om social service træder i kraft 1. juli 1998. Ændringer af budget- og regnskabssy-
stemet som følge af serviceloven rejser en række tekniske problemer i og med ændrin-
gerne træder i kraft midt i et regnskabsår. På denne baggrund har Budget- og 
regnskabsrådet besluttet, at nogle af ændringerne af kontoplanen først iværksættes fuldt 
ud med virkning fra budgettet for 1999. For 2. halvår af 1998 er der således tale om en 
overgangsordning, hvorefter kommuner og amter på enkelte områder kan vælge fortsat 
at anvende den eksisterende kontoplan for hele regnskabet for 1998. Kommunerne og 
amterne kan imidlertid også på disse områder vælge at anvende den nye kontoplan med 
virkning allerede fra 1. juli 1998. 
 
Overgangsordningen omfatter enkelte funktioner inden for voksen- og ældreområdet i 
lov om social service. Disse overgangsordninger inden for voksen- og ældreområdet 
beskrives afslutningsvis i følgende afsnit der omhandler ændringerne på voksen- og 
ældreområdet. 
 
 
1.1 Ændringer på voksen- og ældreområdet inkl. hjælpemidler. 
 
 



 3

1.1.1 AMTSKOMMUNALE OG KOMMUNALE BOTILBUD 
 
Lov om social service samler reglerne om personlig hjælp og pleje, behandling, aktivi-
tets- og samværstilbud mv. i nogle fælles bestemmelser uanset hvilken målgruppe ydel-
ser gives til og uafhængigt af modtagernes boform. Der er med andre ord sket en adskil-
lelse af bestemmelserne om de forskellige former for hjælp og om botilbud. Samtidig er 
udviklingen hen imod en ophævelse af institutionsbegrebet fortsat med lov om social 
service.  
 
Ændringerne som følge af lov om social service gør sig især gældende på hele det amts-
kommunale område, men også på dele af det kommunale område.  
 
For at kunne opgøre de relevante udgifter og modtagere mv. vil den nuværende konto-
plans opdeling på målgrupper i så vid udstrækning som muligt blive opretholdt. Dette 
forudsætter at udgifterne til personlig pleje, behandling, beskæftigelse mv. registreres 
sammen med udgifterne til botilbud.  
 
For så vidt angår de amtskommunale botilbud efter §§ 92-94 og de kommunale botilbud 
efter § 91 i lov om social service, gælder at udgifterne til personlig, hjælp, pleje og om-
sorg, behandling, beskæftigelsestilbud mv. til personer med ophold i disse boformer 
registreres sammen med udgifterne til botilbuddene. Det gælder for alle de amtskom-
munale botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og til personer med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere registreres udgifterne til behand-
ling af stofmisbrugere på tilsvarende måde på en særskilt funktion, ligesom det er til-
fældet i den nuværende kontoplan.  
 
For at kunne opgøre de samlede udgifter til beskyttet beskæftigelse mv., uanset om den-
ne finder sted på selvstændige revalideringsinstitutioner eller som led i de forskellige 
botilbud, registreres udgifterne hertil på særskilte grupperinger på funktionerne for de 
botilbud, der er mest relevant i denne sammenhæng.  
 
For så vidt angår plejehjem og beskyttede boliger, registreres udgifterne til boligdelen 
på en særskilt funktion, mens udgifterne til personlige pleje mv. til personer med ophold 
i disse botilbud, registreres sammen med udgifterne til personlig pleje mv. til personer 
med ophold i eget hjem, herunder boliger efter lov om almene boliger mv. Konterings-
reglerne for plejehjem og beskyttede boliger behandles dog senere, sammen med den 
øvrige ældreomsorg. 
 
Funktion 5.42 ændrer navn til "Botilbud mv. til personer med særlige sociale proble-
mer" (servicelovens §  94), og samtidig oprettes en ny gruppering 01 "Særligt tilrette-
lagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud" hvor udgifter og indtægter i 
forbindelse hermed registreres. 
 
Funktion 5.43 "Bofællesskaber og  væresteder for personer med særlige sociale vanske-
ligheder" nedlægges. 
Funktion 5.45 ændrer navn til "Behandling af stofmisbrugere" (servicelovens § 85).  
 
Funktion 5.50 ændres til "Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne" (servicelovens § 92). Samtidig oprettes en ny gruppering 
01 "Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud", hvor udgifter og indtægter i forbindelse 
hermed registreres. 
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Funktion 5.51 ændres til "Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer 
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne" (servicelovens § 93 stk. 1). 
 
Funktion 5.52 ændrer navn til "Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer 
med særlige behov" (servicelovens § 91). 
 
Som konsekvens af ophævelsen af institutionsbegrebet ændrer hovedfunktionen "Insti-
tutioner for personer med særlige sociale vanskeligheder og tilsvarende institutioner" 
navn til "Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og behandling af 
misbrugere". 
Kontoplanen og konteringsreglerne for funktionerne 5.42, 5.45, 5.50, 5.51 og 5.52, som 
er gældende fra 1. juli 1998, er vedlagt som bilag 1. 
 
 
1.1.2 KONTAKTPERSON- OG LEDSAGEORDNINGER. 
 
I den nuværende kontoplan registreres udgifter til støtte- og kontaktpersonordningen for 
sindslidende efter bistandslovens § 68 c på funktion 5.53. Udgifterne til den nye ledsa-
geordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne efter § 78 i lov om social 
service registreres på en særskilt gruppering på denne funktion. Samtidig ændrer funkti-
onen navn til "Kontaktperson- og ledsageordninger".  
 
Endvidere registreres de amtskommunale udgifter til kontaktpersonordningen for døv-
blinde efter § 79 i lov om social service ligeledes på en særskilt gruppering på denne 
funktion. Amtskommunerne finansierer 100 pct. af udgifterne til kontaktpersoner efter § 
79, der bevilges af amtskommunen efter § 81, dvs. personer som har ophold i de amts-
kommunale boformer, herunder almene boliger oprettet af amtskommunerne, jf. § 131, 
stk. 6 i lov om social service. Kommunernes udgifter til kontaktpersonordningen for 
døvblinde efter § 79 refunderes derimod af staten med 50 pct. og registreres på funktion 
5.01 gruppering 10.  
 
Kontoplanen og konteringsreglerne for funktion 5.53, som er gældende fra 1. juli 1998, 
er vedlagt som bilag 2. 
 
 
1.1.3 DEN AMTSKOMMUNALE REVALIDERINGSINDSATS, BESKYTTET BE-
SKÆFTIGELSE MV. 
 
I den nuværende kontoplan registreres udgifter vedrørende revalideringsinstitutioner, 
optræningsinstitutioner og beskyttede virksomheder efter bistandslovens §§ 91-95 på 
funktion 5.40 "Revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder". På funktionen 
registreres endvidere udgifter til andre erhvervsmæssige foranstaltninger og til beskyttet 
beskæftigelse, herunder løntilskud med undtagelse af løntilskud efter 50/50-ordningen, 
som fra 1997 registreres på en ny funktion 5.41. 
 
Med reformen af bistandsloven vil denne funktion komme til at omfatte for det første 
udgifterne til den amtskommunale revalideringsindsats efter § 68 i lov om aktiv social-
politik. 
For det andet udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jo-
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bindslusningsprojekter efter § 48 i lov om aktiv socialpolitik. Mens udgifterne til disse 
kurser og projekter efter de gældende regler er omfattet af bestemmelserne om statslig 
refusion, er de med den nye lov omfattet af den delte finansiering mellem kommuner og 
amter, jf. § 103, stk. 2. For disse udgifter skal der oprettes en særskilt gruppering under 
funktion 5.40, da der er indgået en aftale om efterregulering af forøgelse af bloktilskud-
det til amterne som følge af denne finansieringsomlægning. 
For det tredje udgifterne til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til 
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv. efter §§ 87 og 88 
i lov om social service, idet omfang udgifterne hertil ikke registreres på funktionerne for 
de amtskommunale og kommunale botilbud.  
 
På funktion 5.40 er hidtil også blevet registreret udgifterne til selve lønudgiften til per-
soner i individuelt beskyttet beskæftigelse i kommunale institutioner, virksomheder og 
forvaltninger. I forbindelse med ændringerne af den kommunale kontoplan vedrørende 
fleksjob og skånejob efter lov om aktiv socialpolitik er det imidlertid besluttet, at disse 
lønudgifter fremover skal registreres på de relevante funktioner for de pågældende 
kommunale virksomheder, institutioner mv. Det betyder, at der på funktion 5.40 kun 
skal registreres lønudgifter til personer i fleksjob og skånejob på de amtskommunale 
revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder. 
 
Der autoriseres grupperinger for alle de forskellige typer foranstaltninger, som er omfat-
tet af funktion 5.40 . Samtidig ændrer funktionen navn til "Revalidering, beskyttet be-
skæftigelse, aktivitets- og samværstilbud". 
 
Kontoplanen og konteringsreglerne for funktion 5.40, som er gældende fra 1. juli 1998, 
er vedlagt som bilag 3.  
 
 
1.1.4 ÆLDREOMSORG  
 
På ældreområdet ændres registreringen af udgifterne, således at udgifterne til boligdelen 
af plejehjem og beskyttede boliger registreres for sig, ligesom det er tilfældet for ældre-
boliger (funktion 5.30).  
 
Samtidig samles de forskellige former for hjælp i form af praktisk hjælp, personlig pleje 
mv. på funktion 5.32 uafhængigt af om der er tale om integrerede plejeordninger eller 
ej. Dette betyder en nedlæggelse af den nuværende funktion 5.02 "Plejeforanstaltninger 
i hjemmet". Udgifterne til plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem, som i dag 
registreres på funktion 5.02, registreres i stedet på en ny funktion 5.54 sammen med 
hjælpemidler, jf. næste afsnit om Hjælpemidler mv. 
 
I forlængelse heraf, registreres udgifterne til de generelle tilbud med aktiverende og 
forebyggende sigte efter § 65 i lov om social service også på funktion 5.32 for de inte-
grerede plejeordninger. I det nuværende budget- og regnskabssystem registreres udgif-
terne til de generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter § 50, stk.1, nr. 
2 i bistandsloven på funktion 5.03 "Hjælpemidler og omsorgsarbejde" på en gruppering 
sammen med støtte til befordring efter § 61 i bistandsloven. En del af udgifterne til dis-
se generelle tilbud for ældre registreres imidlertid sandsynligvis allerede i dag på funk-
tionen for integrerede plejeordninger, idet de iværksættes inden for rammerne af disse 
ordninger. 
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I forbindelse med en samling af alle disse udgifter på én funktion er det muligt for 
kommunerne og amterne at registrere de forskellige typer af udgifter på en række sær-
skilte grupperinger. Det er imidlertid næppe muligt for alle kommuner med en opdeling 
af udgifterne på disse særskilte grupperinger, som følge af de integrerede plejeordnin-
ger. Dette svarer til den nuværende kontoplan, hvor de kommuner, der har mulighed for 
det, registrerer deres udgifter til hjemmehjælp og hjemmesygepleje på særskilte gruppe-
ringer på funktion 5.02, mens kommuner med integrerede plejeordninger registrerer 
udgifterne hertil på funktion 5.32. 
 
På funktionen oprettes således en gruppering for hjemmesygepleje svarende til den nu-
værende gruppering 02 på funktion 5.02. Endvidere oprettes en gruppering for udgifter-
ne til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte svarende til dele af den 
nuværende gruppering 05 på funktion 5.03. 
 
På tilsvarende måde oprettes en gruppering til registrering af udgifterne til forebyggen-
de hjemmebesøg. Det vil sige, at de kommuner, som kan udskille udgifterne til fore-
byggende hjemmebesøg, får mulighed for at registrere disse udgifter særskilt, mens 
kommuner, hvor personalet, der foretager hjemmebesøg, indgår i integrerede plejeord-
ninger, må registrere udgifterne til hjemmebesøg sammen med de øvrige udgifter under 
integrerede plejeordninger. 
 
Desuden oprettes en gruppering, som omfatter udgifterne til en række af de forskellige 
serviceydelser efter lov om social service. Det drejer sig dels om personlig pleje og 
praktisk bistand samt hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder efter § 
71, som i høj grad svarer til den nuværende gruppering 01 Hjemmehjælp på funktion 
5.02, og dels om socialpædagogisk støtte og optræning samt behandling mv. efter §§ 73 
og 86.  
 
Udgifterne til kontante tilskud til hjælp, som modtageren selv antager (servicelovens § 
76), opgøres særskilt, og der oprettes en gruppering til registrering af disse tilskud.  
 
Overskriften for funktion 5.32 "Integrerede plejeordninger" ændres til "Pleje og omsorg 
mv. af ældre og handicappede", da indholdet i ydelserne er vigtigere end hvordan løs-
ningerne af opgaverne er organiseret. 
 
På funktion 5.34 som skifter navn fra " Institutioner for ældre" til "Plejehjem og beskyt-
tede boliger" registreres kun driftsudgifterne for plejehjem og beskyttede boliger efter § 
140 i lov om social service, herunder driftsudgifterne vedrørende dagcentre i tilknytning 
til plejehjem og beskyttede boliger samt vedrørende selvstændige dagcentre, som ikke 
er en del af de generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter § 65. 
 
Det vil for det første sige driftsudgifterne for det samlede bygningskompleks for pleje-
hjem og beskyttede boliger, altså såvel servicedelen som boligdelen, som er udgangs-
punktet for beregningen af beboernes betaling af husleje, jf. § 8 i Socialministeriets be-
kendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. Driftsudgifterne er de udgifter, som 
er forbundet med den løbende drift, administration, revision, forsikringer, skatter, vice-
vært, rengøring af fællesarealer, almindelig vedligeholdelse, fornyelse, pasning af uden-
omsarealer mv. I lejede bygninger er omkostningerne lig med den husleje, som kom-
munen betaler med tillæg af de øvrige driftsudgifter, der ikke indgår i den faktiske hus-
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leje.  
 
For det andet udgifterne til el og varme, som ligger til grund for beboeres betaling for el 
og varme, jf. bekendtgørelsens § 11.  
 
På funktionen registreres endvidere beboernes betaling for husleje og for el og varme. 
Efter de nuværende konteringsregler registreres betaling for el og varme under gruppe-
ringen for betaling for servicepakken, mens betalingen for husleje er eksklusiv betaling 
for el og varme. Eftersom betalingen for husleje og for el og varme er obligatorisk for 
alle beboere på plejehjem mv., mens betalingen for serviceydelser er afhængig af om, 
og i givet fald hvilke serviceydelser, beboerne modtager, registreres betalingen for hus-
leje og for el og varme på denne funktion på to forskellige grupperinger. 
 
Som følge af de indholdsmæssige ændringer på hovedfunktionen "Boliger og institutio-
ner for ældre samt integrerede plejeordninger" ændrer denne navn til "Boliger og insti-
tutioner samt pleje og omsorg for ældre". 
 
Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.32 og 5.34, som er gældende fra 1. juli 
1998, er vedlagt som bilag 4. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5 HJÆLPEMIDLER MV. 
 
Det nuværende budget- og regnskabssystem indeholder på hjælpemiddelområdet kun en 
opdeling i motorkøretøjer og øvrige hjælpemidler, samt en opdeling af udgifterne på om 
modtageren er over eller under 67 år. Der findes ingen andre statistiske oplysninger om 
udgifterne på hjælpemiddelområdet eller om brugerne af hjælpemidler. 
 
Der indføres nu en betydeligt mere detaljeret registrering af de forskellige typer af hjæl-
pemidler mv. Den nuværende funktion 5.03 "Hjælpemidler og omsorgsarbejde" ned-
lægges, da der ikke vil være tilstrækkeligt med ubrugte grupperinger på denne funktion. 
I stedet oprettes en ny funktion 5.54 "Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, 
befordring og pasning af døende" under hovedoverskriften Foranstaltninger for voksne 
handicappede.  
 
Der skal således ske en særskilt registrering af udgifterne til støtte til køb af bil, ortopæ-
diske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler og andre hjælpemidler samt 
forbrugsgoder. Desuden skal der ske en særskilt registrering af de amtskommunale ud-
gifter til optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater og IT-
hjælpemidler. 
 
Endvidere sker der en særskilt registrering af udgifter til henholdsvis boligindretning 
efter § 102, befordring efter § 103, samt udgifter til plejevederlag og hjælp til medicin 
mv. ved pasning af døende i eget hjem efter §§ 104 og 107, som registreres på denne 
funktion. 
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For de udgiftsområder, hvor det er nødvendigt, skal der desuden ske en opdeling af ud-
gifterne, efter om modtageren er over eller under 67 år. Denne opdeling er således nød-
vendig for de hjælpemidler, som er ydet af kommunen, og som er omfattet af den delte 
finansiering mellem amt og kommune, når modtageren er under 67 år.  
 
Udgifterne til optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater og IT-
hjælpemidler er ikke opdelt, da disse hjælpemidler finansieres af amtet alene. Kommu-
nen vil dog yde visse hjælpemidler, som kunne betegnes som syns- eller hørehjælpe-
midler. I lyset af de kommunalt ydede syns- og hørehjælpemidler relativt lille omfang, 
registreres disse kommunale hjælpemidler som "Andre hjælpemidler". 
  
I dag er der en gruppering til registrering af tilbagebetaling for hjælpemidler. Der vil 
imidlertid i praksis ikke forekomme tilbagebetalinger for andre hjælpemidler end biler. 
Der er ganske vist egenbetaling på en række hjælpemidler, men denne tages der højde 
for, ved at kommunen refunderer et mindre beløb end 100 % af brugerens udgifter. 
 
Kontoplanen og konteringsreglerne for funktion 5.54, gældende fra 1. juli 1998, er ved-
lagt som bilag 5. 
 
 
1.1.6 FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ØVRIGE SOCIALE FORMÅL OG RÅD-
GIVNING. 
 
I det nuværende budget- og regnskabssystem registreres de kommunale tilskud til frivil-
lige sociale organisationer og foreninger på de relevante funktioner for de forskellige 
områder af socialt arbejde, eller på funktion 5.99 "Øvrige sociale formål". 
 
Med lov om social service skal kommunerne og amtskommunerne afsætte et årligt be-
løb til støtte af det frivillige sociale arbejde, jf. § 115, stk. 2. Dertil kommer, at kommu-
ner og amtskommuner hvert år skal udarbejde en redegørelse om den lokale udvikling 
af det frivillige sociale arbejde, som skal indsendes til socialministeren. 
 
På denne baggrund oprettes, med virkning fra 1. juli 1998, en ny funktion 5.08 "Støtte 
til frivilligt social arbejde" til registrering af (amts)kommunernes tilskud og støtte til 
frivilligt socialt arbejde. På funktionen registreres al støtte til frivilligt socialt arbejde, 
uanset om der er tale om fortsættelse af tidligere støtte, der før ikrafttræden af de nye 
regler i § 115 i serviceloven har været registreret på andre funktioner, eller der er tale 
om udvidelse af støtten til det frivillige sociale arbejde som følge af de nye regler. 
 
Udgifterne til frivilligt socialt arbejde, som hidtil er blevet registreret på funktionen 5.99 
"Øvrige sociale formål", skal således ikke registreres her for fremtiden. Samtidig skal 
det præciseres at udgifter til husly efter § 66 i lov om social service registreres på funk-
tion 5.99. 
 
Funktion 5.46 "Rådgivning og rådgivningsinstitutioner" opretholdes uændret, med en-
kelte præciseringer i konteringsreglerne, idet første afsnit i konteringsreglerne,  frem-
over vil lyde som følger: 
 
"På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutio-



 9

ner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre, jf. 
§§ 68-70 i lov om social service, rådgivningscentre for børn og unge, jf. § 34 i lov om 
social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Rådgiv-
ning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6." 
 
 
1.1.7 OVERGANGSORDNINGER 
 
 
Funktion 5.50 Dag- og døgninstitutioner for voksne handicappede og funktion 5.51 
Særlige plejehjem får nyt indhold pr. 1. juli 1998, men af hensyn til bevillingsstruktu-
ren i budget 1998 vil det fortsat være tilladt at registrere på disse funktioner efter de 
"gamle" konteringsregler for resten af 1998. Det betyder, at amterne kan vælge fortsat at 
registrere udgifter og indtægter vedrørende institutioner oprettet og drevet efter bi-
standslovens § 112, stk. 1 på funktion 5.50 og efter § 112, stk. 2 på funktion 5.51 i hele 
regnskabsåret 1998. Amterne kan imidlertid også vælge at overgå til den nye kontoplan 
allerede fra 1. juli 1998, således at udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længe-
revarende ophold efter servicelovens § 92 registreres på funktion 5.50, og udgifter og 
indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt opholdt efter servicelovens § 93, stk. 1 
registreres på funktion 5.51. 
 
Funktion 5.02 Plejeforanstaltninger i hjemmet videreføres ligeledes for resten af 
1998. Det betyder, at de kommuner, som hidtil har registreret udgifter til hjemmehjælp 
og hjemmesygepleje på denne funktion og ikke på funktion 5.32 Integrerede plejeord-
ninger, fortsat kan vælge at registrere udgifter til hjemmehjælp på gruppering 01 og 
udgifter til hjemmesygepleje på gruppering 02 i hele regnskabsåret 1998. Disse kom-
muner kan imidlertid også vælge at registrere disse udgifter på den ændrede funktion 
5.32. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 
 
Kommunerne kan desuden vælge fortsat at registrere udgifterne til plejevederlag mv. 
ved pasning af døende i eget hjem på gruppering 04 på funktion 5.02. Kommunerne kan 
imidlertid også vælge at registrere disse udgifter på den nye funktion 5.54 gruppering 
18. 
 
Funktion 5.32 Integrerede plejeordninger og funktion 5.34 Institutioner for ældre 
videreføres ligeledes for resten af 1998. Det betyder, at kommunerne kan vælge fortsat 
at anvende disse funktioner efter den nuværende kontoplan og konteringsregler i hele 
regnskabsåret 1998. Det vil for det første sige, at udgifterne til pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede efter servicelovens §§ 71-73, 76 og 86 samt udgifterne til 
hjemmesygepleje og forebyggende hjemmebesøg fortsat kan registreres på selve funkti-
onen 5.32 Integrerede plejeordninger. For det andet, at kommunerne kan vælge fortsat 
at registrere såvel driftsudgifterne vedrørende plejehjem, beskyttede boliger mv. som 
udgifterne til serviceydelserne til beboere på plejehjem mv. på funktion 5.34 Institutio-
ner for ældre. For det tredje, at de nuværende betalingsgrupperinger på såvel funktion 
5.32 som funktion 5.34 kan anvendes for hele regnskabsåret 1998 med det nuværende 
indhold. 
 
Kommunerne kan imidlertid også vælge at overgå til den nye kontoplan allerede fra 1. 
juli 1998, herunder anvende de nye grupperinger på funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. 
af ældre og handicappede og kun registrere driftsudgifterne vedrørende plejehjem og 
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beskyttede boliger på funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger. 
 
Eneste undtagelse fra ovenstående valgmulighed er, at udgifter og indtægter vedrørende 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 65 skal 
registreres på funktion 5.32 fra 1. juli 1998, idet funktion 5.03 Hjælpemidler og om-
sorgsarbejde nedlægges med virkning fra 1. juli 1998 (jf. nedenfor). 
 
 
De øvrige ændringer af den kommunale kontoplan på voksen- og ældreområderne gen-
nemføres med virkning fra 1. juli 1998. Det vil sige  
 
• at funktion 5.03 "Hjælpemidler og omsorgsarbejde" nedlægges, og at der oprettes en 

ny funktion 5.54 "Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pas-
ning af døende" (jf. dog tidligere om udgifter til plejevederlag mv. ved pasning af 
døende i eget hjem). Udgifter og indtægter vedrørende omsorgsarbejde/generelle til-
bud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 65 registreres fra 1. 
juli 1998 på funktion 5.32. 

• at der oprettes en ny funktion 5.08 "Støtte til frivilligt socialt arbejde". 
• at funktion 5.40 ændres til "Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og 

samværstilbud", og at der oprettes en række grupperinger til registrering af de for-
skellige typer af udgifter under funktionen efter serviceloven og aktivloven. 

• at funktion 5.42 ændres til "Botilbud mv. til personer med særlige sociale proble-
mer", herunder oprettelse af en gruppering til registrering af udgifter vedrørende sær-
ligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud i forbindelse 
med botilbuddet.  

• at funktion 5.43 "Bofællesskaber og væresteder for personer med særlige sociale 
vanskeligheder" nedlægges. 

• at funktion 5.45 ændres til "Behandling af stofmisbrugere".  
• at funktion 5.46 "Rådgivning og rådgivningsinstitutioner" videreføres uændret med 

enkelte præciseringer af konteringsreglerne. 
• at funktion 5.52 ændres til "Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer 

med særlige behov" efter servicelovens § 91. 
• at funktion 5.53 ændres til "Kontaktperson- og ledsageordninger", herunder oprettel-

se af nye grupperinger vedrørende udgifterne til den nye ledsageordning og vedrø-
rende amternes udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde. 

 
 
 
 
 
1.2 Ændringer vedrørende døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende for-
anstaltninger for børn og unge. 
 
Den nuværende hovedfunktion "Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje samt 
forebyggende foranstaltninger" ændrer navn til "Døgninstitutioner, opholdssteder og 
forebyggende foranstaltninger for børn og unge", men videreføres i vid udstrækning 
uændret. Dog foretages enkelte indholdsmæssige ændringer vedrørende registreringen 
af udgifterne til de forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Alle udgifter til for-
anstaltninger efter § 40, stk. 2, nr. 1-10 i lov om social service skal således registreres 
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på funktion 5.21 "Forebyggende foranstaltninger for børn og unge". 
 
Ifølge de nuværende konteringsregler registreres udgifter vedrørende svangre- og mød-
rehjem efter bistandslovens § 101 på funktion 5.23. De gældende regler i bistandslovens 
§ 101 er indeholdt i § 93 i lov om social service vedrørende amternes forpligtigelse til at 
sørge for det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til bl.a. perso-
ner med særlige sociale problemer. Udgifterne vedrørende svangre- og mødrehjælp  
registreres sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 93 i lov om 
social service. 
 
Kontoplan og konteringsregler for funktionerne 5.20, 5.21 og 5.23, gældende fra 1. juli 
1998, er vedlagt som bilag 6. 
 
 
1.3 Ændringer vedrørende dagtilbud og klubber. 
 
Den nuværende hovedfunktion "Dagpleje og daginstitutioner for børn" ændrer navn til 
"Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge", men videreføres stort set 
uændret. Dog foretages enkelte mindre indholdsmæssige ændringer. 
 
Der er allerede gennemført en ændring af det kommunale budget- og regnskabssystem 
som følge af, at forsøgsordningen med frit valg af dagpasningsordning blev permanent 
fra 1. januar 1998 gennem indsættelse af ny § 63 b i bistandsloven og ved at indføre 
ordningen i lov om social service med virkning fra 1. juli 1998. Udgifterne hertil skal 
registreres på funktion 5.10 "Fælles formål", gruppering 18 "Tilskud til forældre der 
vælger privat pasning" (bistandsloven § 63 b og § 26 i lov om social service). Denne 
ændring har Indenrigsministeriet meddelt kommunerne i en orienteringsskrivelse af 16. 
december 1997. 
 
I den nuværende kontoplan er der en særskilt funktion 5.18 til registrering af udgifter 
vedrørende åbne pædagogiske tilbud. Desuden fremgår det af kontoplanen, at legesteder 
bliver registreret sammen med klubber mv. på funktion 5.16. Det er dog ikke længere 
relevant med en særskilt registrering af udgifterne vedrørende åbne pædagogiske tilbud, 
mens det til gengæld ikke er hensigtsmæssigt, at udgifterne til klubtilbud og andre soci-
alpædagogiske tilbud for større børn og unge registreres sammen med udgifter til lege-
steder mv. 
 
Udgifterne til de forskellige typer af tilbud uden kontrolleret fremmøde udover klubber-
ne skal registreret på en særskilt funktion, nemlig den nuværende funktion 5.18, som så 
vil omfatte åbne pædagogiske tilbud, legesteder, legestuer mv. Dermed samles udgifter-
ne til de mere fleksible dagtilbud, som er oprettet og drevet i henhold til § 9 i lov om 
social service. Funktion 5.16 vil så omfatte klubtilbud og andre socialpædagogiske fri-
tidstilbud til større børn og unge, jf. § 20, 1. pkt. i lov om social service. 
 
Endelig præciseres det, at funktion 5.19 omfatter både tilskud til puljeordninger efter § 
11 i lov om social service og tilskud til private klubber efter § 20, 2. pkt. i lov om social 
service. 
 
Kontoplan og konteringsregler for hovedfunktion "Dagpleje, daginstitutioner og klubber 
for børn og unge", gældende fra 1. juli 1998, er vedlagt som bilag 7. 
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2. Ændringer som følge af tilskud til lån til færgeinvesteringer. 
 
I medfør af § 4 i "Lov om trafikstøtte til de mindre øer" vil kommuner og amtskommu-
ner, der optager lån til færgeinvesteringer og til ombygning af færgelejer til færgeruter 
omfattet af loven, modtage tilskud til betaling af ydelsen på lånene, således at stat, 
amtskommune og kommune bidrager med 1/3 af ydelsen på lån til færgeinvesteringer, 
herunder investeringer i færgelejer. Der kan være tale om både nybygninger og ombyg-
ninger. 
 
Der er i bemærkningerne til loven stillet krav om, at lånene registreres på særskilte konti 
i det autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Dette 
indebærer, at ved eventuelle låneomlægninger kan lån optaget til færgeinvesteringer 
ikke sammenlægges med lån optaget til andre formål. Disse krav i det kommunale bud-
get- og regnskabssystem, indføres med henblik på til enhver tid at kunne identificere de 
relevante lån. 
 
Der oprettes en ny funktion 8.78 "Gæld vedrørende  færgeinvesteringer" til registrering 
af hjemtagne lån til færgeinvesteringer. 
Kommunens ydelser til lånet og tilskuddene fra stat og amt til ydelserne registreres på 
funktion 1.23 "Færgedrift". 
Ved årets udgang nedskrives lånene på en ny funktion 9.78 "Langfristet gæld vedrøren-
de  færgeinvesteringer" med modpost på 9.99. 
 
I konteringsreglerne for funktion 1.23 "Færgedrift" tilføjes: 
"Det bemærkes at ydelser på lån, jf. lov om trafikstøtte til de mindre øer, ligeledes regi-
streres på denne funktion. Dette gælder også for tilskuddene til betaling af ydelsen på 
lånene fra amt og stat." 
 
For funktion 8.78 "Gæld vedrørende  færgeinvesteringer" er konteringsreglerne: 
"På denne funktion registreres forskydninger i langfristet gæld vedrørende færgeinveste-
ringer, jf. lov om trafikstøtte til de mindre øer. 
 
Det bemærkes, at langfristet gæld vedrørende  færgeinvesteringer registreres her uanset 
kreditor." 
 
For funktion 9.78 "Langfristet gæld vedrørende færgeinvesteringer" er konteringsreg-
lerne: 
"Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån." 
 
Ændringerne gælder fra regnskab 1998. 
 
 
3. Ændringer som følge af registrering af elselskabernes sideordnede aktiviteter, 
 
Lov om ændring af lov om elforsyning (lov nr. 409 af 14. juni 1995) og den tilhørende 
bekendtgørelse, giver elselskaberne mulighed for at optjene overskud, og fastlægger 
rammerne for elforsyningsvirksomhedernes engagement i andre aktiviteter end de tradi-
tionelle elforsyningsopgaver (de såkaldte sideordnede aktiviteter).  
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Det er besluttet at registreringerne vedrørende de sideordnede aktiviteter skal holdes 
adskilt fra selve elforsyningsvirksomheden.  
 
På funktion 1.02 "El-forsyning" oprettes derfor en ny gruppering 01 "Sideordnede akti-
viteter"  
 
I konteringsreglerne til funktion 1.02 "El-forsyning" tilføjes følgende afsnit: 
"På gruppering 01 registreres udgifter og indtægter vedrørende  sideordnede aktiviteter, 
jf. § 9c i elforsyningsloven." 
 
Tilsvarende oprettes en ny gruppering 01 "Sideordnede aktiviteter" på funktion 9.32 
"El-forsyning" til registrering af de forskydninger, der stammer fra de sideordnede akti-
viteter. 
 
I konteringsreglerne til funktionerne 9.30-9.35 tilføjes: 
"Det bemærkes at på gruppering 01 på funktion 9.32 registreres udlæg vedrørende el-
selskabernes sideordnede aktiviteter". 
 
Ændringerne har virkning fra regnskab 1998. 
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Bilag 1. 

 
Kontoplan for funktion 5.42, gældende fra 1. juli 1998. 
 
5.42  Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer. 
   1  Drift 
     01  Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstil-

bud (§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.) 
     92  Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
   2  Statsrefusion 
     01 Refusion vedrørende institutioner for personer med særlige sociale van-

skeligheder mv. med 75 pct. refusion (bistandslovens § 135, stk. 1) 
     02  Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale pro-

blemer med 50 pct. refusion  (§ 131, stk. 1) 
  03  Berigtigelser 
  06  Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  07  Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion 

 
 
Konteringsregler for funktion 5.42: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer 
med særlige sociale problemer, herunder vedrørende tilbud til dagklienter i forbindelse 
med boformen, jf. § 94 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
personlig hjælp, pleje og omsorg mv. til personer med særlige sociale problemer i for-
bindelse med botilbuddet, jf. § 81, stk. 1 i lov om social service, jf. §§ 71-73. Desuden 
registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med særlige 
sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, som ydes i tilknytning til de særlige 
sygeafdelinger, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter 
til særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer i 
forbindelse med botilbuddet, jf. § 87, stk. 2 i lov om social service. Endelig registreres 
her udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer i 
forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter i forbindelse med botræning herunder i form af en udslus-
ningsbolig uden for institutionen og til den efterfølgende hjælp/opfølgende indsats til 
personer, der er fraflyttet botilbuddet, også registreres her. 
 
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 
arbejdsdusør til personer, som deltager i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, jf. § 
89 i lov om social service og § 2 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning mv. 
og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæfti-
gelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
01  Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud (§§ 87, 
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stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om social service) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigel-
sesforløb til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbud-
det, jf. § 87, stk. 2 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter og 
indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige soci-
ale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om so-
cial service. 

 
Der er på funktionen endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af beboer-
nes betaling for kost, logi mv., jf. § 95, stk. 2 i lov om social service. 
 
 
Kontoplan for funktion 5.45, gældende fra 1. juli 1998 
 
5.45  Behandling af stofmisbrugere 
  1  Drift 
   92  Klienters betaling (§ 95, stk. 2) 
  2  Statsrefusion 

  01  Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  02  Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion 

 
Konteringsregler for funktion 5.45: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmis-
brugere, jf. § 85 i lov om social service. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere 
omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til 
midlertidigt ophold, jf. § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service, som udgifter til dagtil-
bud eller ambulant behandling. 
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. til stof-
misbrugere 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 aktivitets- og 
samværstilbud, der drives i forbindelse med botilbuddet, jf. § 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 personer i beskyttet beskæftigelse og i beskæftigelse i aktivitets- og sam-
værstilbud, jf. § 89 i lov om social service og §§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgø-
relse 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 en driftsgruppering til registrering af klienters betaling 
for ophold i boformer efter § 93, stk. 1, nr. 2, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service. 
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Kontoplan for funktion 5.50, gældende fra 1. juli 1998 (budget 1999). 
 
5.50  Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne.  
  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 udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
   02  Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 
 
Konteringsregler for funktion 5.50: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længereva-
rende ophold til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, jf. § 92 i lov om social service.  
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. til per-
soner med nedsat funktionsevne mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81, stk. 1 i lov 
om social service, jf. §§ 71-73. Tilsvarende registreres her udgifter til tilbud af behand-
lingsmæssige karakter i forbindelse med botilbuddet, jf. § 86, stk. 2 i lov om social ser-
vice. 
 
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæf-
tigelse 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 personer i beskyttet beskæftigelse og i beskæftigelse i aktivitets- og sam-
værstilbud, jf. § 89 i lov om social service og §§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgø-
relse 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 i 

lov om social service) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse for per-
soner med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i forbindelse med botilbud-
det, jf. § 87, stk. 1 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter og 
indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne i forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 1 i lov 
om social service. 
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93 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 bekendt-
gørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om flyt-
teret i forbindelse med botilbud efter § 92.  

95 Beboeres særlige servicebetaling. 
Her registreres betaling for særlig service for beboere, som modtager højeste el-
ler 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 be-
kendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt 
om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92.  

 
 
Kontoplan for funktion 5.51, gældende fra 1. juli 1998 (budget 1999). 
 
5.51  Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne. 
  1  Drift 
   92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
  2  Statsrefusion 
   01  Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
   02  Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 
 
Konteringsregler for funktion 5.51: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt 
ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 93, 
stk. 1, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter og indtægter vedrø-
rende botilbud til midlertidigt ophold til personer med nedsat psykisk funktionsevne 
eller med særlige sociale problemer, jf. § 93, stk.1, nr. 2 i lov om social service. 
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. til per-
soner med nedsat funktionsevne mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81, stk. 1 i lov 
om social service, jf. §§ 71-73. Tilsvarende registreres her udgifter til tilbud af behand-
lingsmæssige karakter i forbindelse med botilbuddet, jf. § 86, stk. 2 i lov om social ser-
vice. 
 
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæf-
tigelse 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 personer i beskyttet beskæftigelse og i beskæftigelse i aktivitets- og sam-
værstilbud, jf. § 89 i lov om social service og §§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgø-
relse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt 
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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. 
 
Kontoplan for funktion 5.52, gældende fra 1.juli 1998. 
 
5.52  Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov. 
  1  Drift 

  92  Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
  2  Statsrefusion 

  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. statsrefusion 
  02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. statsrefusion 

 
Konteringsregler for funktion 5.52: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til 
midlertidige ophold for personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor, jf. § 91 i lov om social 
service.  
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. til per-
soner med nedsat funktionsevne mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. §§ 71-73 i lov 
om social service. Tilsvarende registreres her udgifter til tilbud af behandlingsmæssige 
karakter i forbindelse med botilbuddet, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. 
 
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæf-
tigelse og aktivitets- og samværstilbud, der drives i forbindelse med botilbuddet, jf. § 
87, stk. 1 og 4 og § 88, stk. 1 og 3 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 personer i beskyttet beskæftigelse og i beskæftigelse i aktivitets- og sam-
værstilbud, jf. § 89 i lov om social service og §§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgø-
relse 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 en driftsgruppering til registrering af beboeres betaling, 
jf. § 95, stk. 2 i lov om social service. 



 19

 
Bilag 2 

 
Kontoplan for funktion 5.53, gældende fra 1. juli 1998. 
 
5.53   Kontaktperson- og ledsageordninger. 
  1  Drift 
   01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover (§ 

80) 
   02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 80) 
   03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (§§ 

31 og 78) 
   04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79) 
  2  Statsrefusion 
   01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
   02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 
 
Konteringsregler for funktion 5.53: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordning for per-
soner med nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for 
sindslidende og døvblinde efter §§ 31, 78, 79 og 80 i lov om social service. Kommuner-
nes udgifter til kontantpersonordningen for døvblinde registreres dog på funktion 5.01. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover (§ 80 i lov om 

social service) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordnin-
ger for sindslidende på 67 år og derover, jf. § 80 i lov om social service. 
 

02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 80) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordnin-
ger for sindslidende under 67 år, jf. § 80 i lov om social service. 

 
03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne ( §§ 31 og 78 i 

lov om social service) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 
år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, jf. § 78 i lov om social service. Endvidere registreres her 
udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på 
grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan 
færdes alene, jf. § 31 i lov om social service. 

 
04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79 i lov om social service) 

Her registreres amtskommunernes udgifter og indtægter vedrørende kontaktper-
sonordning for personer som er døvblinde, efter § 79 i lov om social service, når 
kontaktpersonen er bevilget af amtskommunen efter § 81 i lov om social service. 
Det bemærkes, at kommunernes udgifter til kontaktpersonordningen for døvblin-
de registreres på funktion 5.01 gruppering 10. 
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Bilag 3. 
 

Kontoplan for funktion 5.40, gældende fra 1. juli 1998. 
 
5.40  Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. 
  1 Drift 

  01  Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse mv. (§ 89) 
  02  Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jo-

bindslusningsprojekter (§ 48) 
  03  Amtskommunal revalideringsindsats (§ 68) 
  04  Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner mv. 
  05  Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner mv. 
  06  Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§ 87, stk. 1 og 

4, og § 88, stk. 1 og 3)  
  2  Statsrefusion 

  02  Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  03  Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion 

 
Konteringsregler for funktion 5.40: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den amtskommunale 
revalideringsindsats, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende ak-
tiviteter, optræning og uddannelse, jf. § 68 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere regi-
streres her udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jo-
bindslusningsprojekter efter § 48 i lov aktiv politik. 
 
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på amtskom-
munale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 72, stk. 1 i lov om ak-
tiv socialpolitik. Løntilskuddet til disse personer i fleksjob efter § 72, stk. 2-4, som regi-
streres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. Tilsvarende registreres 
på denne funktion lønudgifter til personer i skånejob på amtskommunale revaliderings-
institutioner og beskyttede værksteder, jf. § 76, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Løn-
tilskuddet til disse personer i skånejob efter § 76, stk. 2, som registreres på funktion 
5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 
 
Desuden registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende beskyttet be-
skæftigelse til personer under 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer, jf. § 87, stk. 1 og 4 i lov om social service. Endvi-
dere registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til perso-
ner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer, jf. § 88, stk. 1 i lov om social service, herunder kommunale aktivitets- og 
samværstilbud beregnet for personer med bopæl i kommunen, jf. § 88, stk. 3. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigelses-
forløb og aktivitets- og samværstilbud til personer med særlig sociale vanskeligheder, 
som drives i forbindelse med botilbud efter § 94, konteres på funktion 5.42. Endvidere 
bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 
samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne, som drives i forbindelse med bo-
tilbud efter henholdsvis § 92 og § 93, stk. 1, nr. 1 og 2 i lov om social service, konteres 
på henholdsvis funktion 5.50 og funktion 5.51. Desuden bemærkes, at udgifter og ind-
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tægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til stofmisbrugere i behandling, som 
drives i forbindelse med botilbud efter § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service, konte-
res på funktion 5.45. Endelig bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet 
beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, som drives i forbindelse med kommunale 
botilbud efter § 91, registreres på funktion 5.52. 
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 87 og akti-
vitets- og samværstilbud efter § 88, jf. § 89, stk. 2 i lov om social service og §§ 4-5 i 
Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i 
beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og sam-
værstilbud", registreres på art 4.0. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01  Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse mv. (§ 89 i lov om social service) 

Her registreres udgifter til aflønning under beskyttet beskæftigelse efter § 87, 
stk. 1 og i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud efter § 88, stk. 1, jf. § 89 
i lov om social service og §§ 1 og 3 i Socialministeriets bekendtgørelse om af-
lønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt til-
rettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud. Aflønningen 
registreres på art 5.2. 
 

02  Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojek-
ter (§ 48 i lov om aktiv social politik) 

Her registreres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser 
samt jobindslusningsprojekter, jf. § 48 i lov om aktiv social politik. 

 
03  Amtskommunal revalideringsindsats (§ 68 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter vedrørende den amtskommunale revalideringsindsats, 
herunder vedrørende arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende akti-
viteter, optræning og uddannelse, jf. § 68 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
04  Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner mv. 

Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og 
beskyttede værksteder, jf. § 72, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Løntilskuddet 
til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder ef-
ter § 72, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende 
funktion. 

 
05  Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner mv. 

Her registreres lønudgifter til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og 
beskyttede værksteder, jf. § 76, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Løntilskuddet 
til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder ef-
ter § 76, stk. 2, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende 
funktion. 

 
06  Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§ 87, stk. 1 og 4, og § 88, 

stk. 1 og 3  i lov om social service) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til per-
soner under 67 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
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onsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæfti-
gelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, jf. § 87, stk. 1 og 4 i lov om social 
service. Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og 
samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer, jf. § 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. 
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Bilag 4. 

 
Kontoplan for funktion 5.32, gældende fra 1. juli 1998 (budget 1999).  
 
5.32  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 
  1  Drift 

  01  Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), socialpædagogisk støtte og 
optræning    samt behandling mv. (§§ 71-73 og 86) 
  02  Tilskud til  personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv anta-

ger (§ 76) 
  03  Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65) 
  04  Hjemmesygepleje 

   05  Forebyggende hjemmebesøg 
  92  Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82) 
  93  Beboeres betaling for service 
  95  Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 

  2  Statsrefusion 
  01  Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  02  Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion 

 
 
 
Konteringsregler for funktion 5.32: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk 
hjælp (hjemmehjælp), socialpædagogisk støtte, genoptræning, omsorg, behandling mv. 
efter §§ 71-76 og § 86 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter og indtæg-
ter vedrørende generelle forebyggende og aktiverede tilbud efter § 65 i lov om social 
service. Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter 
lov om hjemmesygeplejerskeordninger og vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter 
lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 
 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser såvel for 
personer i eget hjem som for personer i almene boliger (ældreboliger) og for personer 
med ophold på plejehjem og beskyttede boliger. Det bemærkes, at serviceydelser til 
personer med ophold i boformer efter §§ 91-94 i lov om social service registreres på 
funktionerne 5.42, 5.45, 5.50, 5.51 og 5.52. 
 
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende integrerede pleje-
ordninger (f.eks. integreret personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) og hjemmesyge-
pleje mv.) for personer i eget hjem og for personer i ældreboliger, plejehjem og beskyt-
tede boliger.   
 
På funktionen registreres desuden drifts- og anlægsudgifter vedrørende servicearealer 
(f.eks. dagcentre, fælleskøkken, til madudbringning, administrationslokaler til hjemme-
sygepleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale 
ældreboliger. Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for 
ældreboliger. Det statslige tilskud til etablering af servicearealer registreres under dranst 
1. 
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Udgifter og indtægter vedrørende integrerede plejeordninger og servicearealer registre-
res på selve funktionen. Derudover er der autoriseret en række driftsgrupperinger, som 
skal anvendes i det omfang udgifterne ikke er registreret på selve funktionen i forbin-
delse med integrerede plejeordninger. Endelig er der autoriseret nogle grupperinger til 
registrering af betaling for serviceydelser. Det bemærkes, at betalingen for husleje og 
for el og varme for beboere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på funktion 
5.34, gruppering 94 og 96. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01  Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), socialpædagogisk støtte og optræning 

samt behandling mv. (§§ 71-73 og 86 i lov om social service) 
Her registreres udgifter til personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nød-
vendige praktiske opgaver i hjemmet og til hjælp til at vedligeholde fysiske eller 
psykiske færdigheder til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv 
kan udføre disse opgaver, jf. § 71 i lov om social service, herunder personlig 
hjælp og pleje mv. vedrørende børn, jf. § 30 i lov om social service.  
Endvidere registreres her udgifter til afløsning i hjemmet til ægtefælle, forældre 
eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, jf. § 72 i lov om social service. 
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg og støtte samt optræning og 
hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 73 i lov om social 
service. Endvidere registreres her udgifter til behandling af personer med betyde-
lig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. § 86, 
stk. 1 i lov om social service. 
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 71-73 til personer, som har 
ophold i almene boliger mv., registreres ligeledes her, jf. § 81, stk. 2. Det samme 
gælder udgifter til behandling, som amtskommunen sørger for til personer med 
ophold i almene boliger mv., jf. § 86, stk. 3. 
Udgifter til hjælp efter §§ 71, 73 og 86, som amtskommunen yder til personer, 
som har ophold i boformer efter § 92-94, jf. § 81, stk. 1 og § 86, stk. 2, registre-
res derimod på de relevante funktioner 5.42, 5.45, 5.50 og 5.51. 
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter §§ 71, 73 og 86 til personer, som 
har midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i lov om social service, 
registreres på funktion 5.52. 
Udgifterne til aflastning efter § 72 uden for hjemmet i form af dag-, nat- eller 
døgnophold på plejehjem, i plejeboliger eller i familiepleje mv. registreres på de 
relevante funktioner for de pågældende institutioner og boformer (funktionerne 
5.34, 5.50 og 5.51 samt for børn og unge funktionerne 5.20 og 5.23). 

 
02  Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (§ 76 i lov 

om social service) 
Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, 
i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed 
for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter §§ 71 og 
72, jf. § 76 stk. 1 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter ved-
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rørende personer under 67 år med nedsat funktionsevne med behov for personlig 
og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et 
kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. § 76, stk. 2 i lov om social ser-
vice, herunder hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågælden-
de, jf. § 76, stk. 3.  
 

03  Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65 i lov om social ser-
vice) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle 
tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensio-
nister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen 
iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. 
§ 65 i lov om social service. 

 
04  Hjemmesygepleje. 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. lov om 
hjemmesygeplejerskeordninger. 

 
05  Forebyggende hjemmebesøg. 

Her registreres udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre, jf. lov 
om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 

 
92  Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82 i lov om social ser-
vice) 

Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), jf. § 82 
i lov om social service. 
 

93  Beboeres betaling for service. 
Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, 
transport mv. Betaling for husleje og for el varme registreres på henholdsvis 
gruppering 94 og 96 på funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger. 
 

95  Beboeres særlige servicebetaling. 
Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager højeste el-
ler mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service. 
 

 
Kontoplan for funktion 5.34, gældende fra 1. juli 1998 (budget 1999).  
 
 
5.34  Plejehjem og beskyttede boliger 
  1  Drift 

  94  Beboeres betaling for husleje 
  96  Beboeres betaling for el og varme 

  2  Statsrefusion 
  01  Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  02  Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion 

 
Konteringsregler for funktion 5.34: 
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På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende plejehjem og be-
skyttede boliger efter § 140 i lov om social service, herunder driftsudgifter vedrørende 
dagcentre i tilknytning til plejehjem og beskyttede boliger samt vedrørende selvstændi-
ge dagcentre, som ikke er en del af de generelle tilbud med aktiverende og forebyggen-
de sigte efter § 65. 
 
Driftsudgifterne omfatter driftsudgifterne for det samlede bygningskompleks for pleje-
hjem og beskyttede boliger, dvs. såvel servicedelen som boligdelen, som er udgangs-
punktet for beregningen af beboernes betaling af husleje, jf. § 8 i Socialministeriets be-
kendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. I lejede bygninger omfatter driftsud-
gifter den husleje, som kommunen betaler med tillæg af de øvrige driftsudgifter, der 
ikke indgår i den faktiske husleje.  
 
På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme vedrørende plejehjem og 
beskyttede boliger, som er udgangspunktet for beregningen af beboeres betaling for el 
og varme, jf. § 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskytte-
de boliger. 
Driftsudgifterne og udgifter til el og varme vedrørende dagcentre registreres på funktio-
nen på tilsvarende måde. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig 
pleje, praktisk hjælp, socialpædagogisk støtte og optræning, omsorg, behandling mv. til 
beboere på plejehjem og beskyttede boliger, herunder til brugere af dagcentre, registre-
res funktion 5.32. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pen-
sionister mv., som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådig-
hed for eller lignende efter § 65 i lov om social service registreres på funktion 5.32, 
gruppering 03. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af beboeres beta-
ling for henholdsvis husleje, jf. § 7 i Socialministeriet bekendtgørelse om plejehjem og 
beskyttede boliger, og for el og varme, jf. § 11, stk. 1 i Socialministeriet bekendtgørelse 
om plejehjem og beskyttede boliger. 
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Bilag 5. 

 
Kontoplan for funktion 5.45, gældende fra 1. juli 1998.  
 
5.54  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende. 
  1  Drift 

  01  Støtte til køb af bil mv. til personer på 67 år og derover (§ 99) 
  02  Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover 

(§ 97, stk. 1) 
03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 

97, stk. 1) 
04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 

  05  Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1) 
  06  Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102) 
  07  Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 103) 
  08  Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1) 
  09  Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2) 
  10  Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3) 
  11  Støtte til køb af bil mv. til personer under 67 år (§ 99) 
  12  Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år (§ 97, 

stk.) 
  13  Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, stk. 

1) 
  14  Andre hjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, stk. 1) 
  15  Forbrugsgoder til personer under 67 år (§ 98, stk. 1) 
  16  Hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102) 
  17  Støtte til individuel befordring til personer under 67 år (§ 103) 
  18  Plejevederlag og hjælp til medicin mv. ved pasning af døende  i eget 

hjem (§§ 104 og  107) 
  19  IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( §§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2) 
  91  Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer på 67 år 

og derover (§ 99) 
  92  Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer under 67 

år (§ 99) 
  93  Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og der-

over ( § 102, stk. 3) 
  94  Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 

102, stk. 3) 
  2  Statsrefusion 

  01  Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  02  Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 

 
Konteringsregler for funktion 5.54: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugs-
goder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 19 i lov om 
social service samt vedrørende pasning af døende efter kapitel 20 i lov om social ser-
vice. 
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Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonte-
res efter beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når der er tale om di-
rekte overførsler til personer, dvs. der skal ske direkte fakturering fra leverandør til 
modtageren. Samme regel gælder også for boligindretning. 
 
Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.54 altid skal registreres 
under anvendelse af art 5.2. 
 
Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en 
årrække i form af, at kommunen yder et lån  - berører afdragsbetalingerne ikke kommu-
nens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre 
brugerbetalinger på det sociale område. 
 
I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjælpemiddel-
depoter, registreres udgiften på funktion 5.46.  
 
Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.54 fra kommunens egen hjælpemiddelcen-
tral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af 
plus/minus-posteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter un-
der hovedart 9. 
 
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.54 debiteres udlånet funktion 5.54 
ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en regi-
strering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens og sta-
tens andel debiteres funktion 9.25 til kredit for balancekonto 9.99. Ved indbetaling af 
afdrag krediteres funktion 5.54. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen kredite-
res afdraget funktion 9.25 til debet for balancekonto 9.99. 
 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01  Støtte til køb af bil mv. til personer på 67 år og derover (§ 99 i lov om social ser-

vice) 
Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer på 67 år og derover 
med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 99, stk. 1 og 2 i lov 
om social service. Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af 
bil, støtte til nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., samt 
støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, jf. § 99, stk. 3, 
og Socialministeriets bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 
99. 

 
02  Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1 

i lov om social service) 
Her registreres  udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, ydet af kom-
munen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1, til personer på 67 år eller derover. 
Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager 
og korsetter. Arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf. servicelovens § 97, stk. 
2, registreres ikke på denne gruppering, men på gruppering 09. 

 
03  Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1 i 
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lov om social service) 
Her registreres  udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 
år og derover, ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1. Grup-
peringen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, her-
under udbetalte kontante ydelser. 

 
04  Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1 i lov om social 

service) 
Her registreres  udgifter til andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover, 
ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1. Grupperingen omfat-
ter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. 
fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. 

 
05  Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1 i lov om social service) 

Her registreres  udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer på 67 år og 
derover, som kommunen yder, jf. servicelovens § 98, stk. 1.  
 

06  Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102 i lov om social 
service) 
Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer på 67 år og 
derover med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 
102, stk. 1. Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til 
anskaffelse af en anden bolig til personer på 67 år og derover med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 102, stk. 2. 

 
07  Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 103 i lov om so-

cial service) 
Her registreres udgifter til personer på 67 år og derover, som på grund af varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med indivi-
duelle transportmidler, jf. servicelovens § 103. 

 
08  Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1 i lov om social service) 

Her registreres udgifter til amtsligt ydede optiske synshjælpemidler til personer 
med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige 
øjenlidelser, jf. servicelovens § 97, stk. 2, nr. 1. Det bemærkes at hjælpemidler 
til afhjælpning af synshandicap, som er ydet af kommunen efter servicelovens § 
97, stk. 1, ikke registreres på denne gruppering, men på gruppering 04. 

 
09  Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2 i lov om social service) 

Her registreres udgifter til arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf. servicelo-
vens § 97, stk. 2, nr. 2. 

 
10  Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 i lov om social service) 

Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af amtet, jf. servicelo-
vens § 97, stk. 2, nr. 3. Det bemærkes at kommunalt ydede teleslynger og andre 
hørehjælpemidler efter servicelovens § 97, stk. 1, ikke registreres denne gruppe-
ring, men på gruppering 04. 

 
Gruppering 11-17 svarer til grupperingerne 1-7 blot for personer under 67 år. 
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18  Plejevederlag og hjælp til medicin mv. ved pasning af døende  i eget hjem (§ 104 
og § 107 i lov om social service) 

Her registreres udgifter til plejevederlag til personer, som passer en nærtstående, 
der ønsker at dø i eget hjem, jf. servicelovens § 104. Endvidere registreres her 
udgifter til hjælp til lægeordineret medicin, sygeartikler og lignende, såfremt ud-
giften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. servicelovens § 107. 

 
19  IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2 i lov om so-

cial service) 
Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler ydet 
af amtet, jf. servicelovens § 97, stk. 2, nr. 4 samt udgifter til forbrugsgoder, som 
er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som amtet yder støtte til, 
jf. servicelovens § 98, stk. 2. 

 
Derudover er der på funktionen autoriseret grupperinger til registrering af tilbagebeta-
linger af støtte til køb af bil og af tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning. 
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Bilag 6. 
 
Kontoplan for funktion 5.20,  gældende fra 1. juli 1998. 
 
5.20  Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. 
  1  Drift 

  01  Opholdsudgifter (§ 50, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 46, stk. 2) 
  05  Advokatbistand (§ 60) 
  92  Betaling (§ 52) 

  2  Statsrefusion 
  01  Refusion vedrørende advokatbistand 
  03  Berigtigelser 
  04  Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 

05 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 
 
 
Konteringsregler for funktion 5.20: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og op-
holdssteder for børn og unge, jf. § 49 i lov om social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 
18/20 år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særli-
ge sociale problemer konteres på funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt 
ophold til personer med særlige behov. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registre-
res på funktion 5.45. 
  
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01  Opholdsudgifter (§ 50, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 46, stk. 2 i lov om social service) 

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelse uden for hjemmet i pleje-
familier og på opholdssteder, herunder kost- og efterskoler, eget værelse og so-
cialpædagogiske kollektiver, jf. § 50 i lov om social service. Endvidere registre-
res her udgifter til døgnophold i form af plejefamilier og andre opholdssteder for 
18-19-årige unge, jf. § 46, stk. 2 i lov om social service.  
Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres under art 5.2. 

 
05  Advokatbistand (§ 60 i lov om social service) 

Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med sager om anbringel-
se uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser m.v., jf. § 60 i lov om social 
service. 

 
92  Betaling (§ 52 i lov om social service) 

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet på 
opholdssteder, jf. § 52 i lov om social service. 
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Kontoplan for funktion 5.21, gældende fra 1. juli 1998. 
 
5.21  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
  2  Statsrefusion 

  01  Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  02  Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 

 
Konteringsregler for funktion 5.21:  
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstalt-
ninger for børn og unge, jf. § 40, stk. 2, nr. 1-10 i lov om social service. På funktionen 
registreres udgifter til foranstaltninger for børn og unge efter § 40, stk. 2, nr. 1-7 og 9-
10. Endvidere registreres her udgifter efter § 40, stk. 2, nr. 8, hvorefter kommunen kan 
yde økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger nævnt i § 40, stk. 2, nr. 
1-5.  
 
På funktionen registreres således udgifter vedrørende følgende foranstaltninger: 
• Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 40, stk. 2, nr. 1) 
• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 2, nr. 2) 
• Familiebehandling eller lignende støtte (§ 40, stk. 2, nr. 3) 
• Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og 

andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 2, nr. 4) 
• Aflastningsordninger (§ 40, stk. 2, nr. 5) 
• Personlig rådgiver (§ 40, stk. 2, nr. 6), herunder for unge 18-19-årige, jf. § 46, stk. 2. 
• Fast kontaktperson (§ 40, stk. 2, nr. 7), herunder for unge 18-19-årige, jf. § 46, stk. 2. 
• Økonomisk støtte til udgifter, der følge af foranstaltninger nævnt i nr. 1-5, når foræl-

dremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil (§ 40, stk. 2, nr. 8). 
• Økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan 

undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes eller at støtten i væsentlig grad kan bi-
drage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbrin-
gelse uden for hjemmet (§ 40, stk. 2, nr. 9) 

• Økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsinde-
haveren ikke selv har midler dertil (§ 40, stk. 2, nr. 10). Såfremt der er foretaget en 
anbringelse efter § 40, stk. 2, nr. 11 på kost- eller efterskole registreres udgifterne i 
forbindelse hermed på funktion 5.20. 

 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende ophold i dag- og klubtilbud efter §§ 7 og 19 i lov 
om social service ikke registreres på denne funktion, men under hovedfunktionen Dag-
pleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. 
 
 
Kontoplan for funktion 5.23, gældende fra 1. juli 1998. 
 
5.23  Døgninstitutioner for børn og unge 
  1  Drift 

  92  Betaling (§ 52) 
  2  Statsrefusion 

  01  Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  02  Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 
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Konteringsregler for funktion 5.23: 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kom-
munale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, 
herunder børn og unge der er anbragt på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, jf. § 51 i lov om social service. Endvidere registreres her 
udgifter til døgnophold i institutioner for 18-19-årige unge, jf. § 46, stk. 2 i lov om soci-
al service. 
 
Det bemærkes at, udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/20 år og derover med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer registreres 
på funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registre-
res på funktion 5.45. 
 
Opholdskommunens betaling til amtskommunen samt betalinger i øvrigt vedrørende 
børn og unges anbringelse i døgninstitutioner, der ikke henhører under kommunen, regi-
streres ligeledes på funktion 5.23 ved anvendelse af art 4.8. 
 
Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres under art 5.2.  
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som amtskommunen har indgå-
et driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de amtskommunale og 
kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den 
unges betaling for opholdet på døgninstitutionen, jf. § 52 i lov om social service. 
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Bilag 7. 

 
Konteringsregler for hovedfunktion " Dagpleje, daginstitutioner og klubber for 
børn og unge" 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn efter 
kapitel 4 i lov om social service, klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til 
større børn og unge efter kapitel 5 i lov om social service samt visse økonomiske tilskud 
til forældre efter kapitel 6 i lov om social service. 
 
 
Kontoplan for funktion 5.10, gældende fra 1. juli 1998.  
 
5.10  Fælles formål 
  1  Drift 

    01  Fripladser i kommunal dagpleje 
   02  Fripladser i vuggestuer 
   03  Fripladser i børnehaver 
   04  Fripladser i integrerede institutioner 
   05  Fripladser i fritidshjem 
   06  Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
   09  Fripladser i puljeordninger og private klubber 
   10  Fripladser i åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 
   11  Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i kommunal dagpleje 
   12  Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggestuer 
   13  Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver 
   14  Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i integrerede institutioner 
   15  Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritidshjem 
   16  Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i klubber og andre social-

pædagogiske fritidstilbud 
   17  Søskenderabat 
   18  Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 26) 
   19  Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§ 27) 
   20  Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i åbne pædagogiske tilbud, 

legesteder mv. 
  2  Statsrefusion 

   06  Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende flygtninge 
med 100 pct. refusion 

   07  Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende flygtninge 
med 75 pct. refusion 

 
Konteringsregler for funktion 5.10: 
 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal 
dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fri-
tidstilbud til større børn og unge, herunder udgifter til fripladser, søskenderabat samt 
tilskud til nedsættelse af forældrebetaling. Endvidere registreres her særlig støtte til børn 
og unge vedrørende dagtilbud og klubber, der drives efter §§ 7 og 19, jf. § 40, stk. 2, nr. 
8 i lov om social service. 



 35

 
Tilskud til puljeordninger efter § 11 og til private klubber efter § 20, 2. pkt. i lov om 
social service registreres dog på funktion 5.19. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til specifikation af udgifterne efter dagtil-
budstype samt en driftsgruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendera-
bat for alle dagtilbud under ét. Det bemærkes dog, at udgifterne til søskenderabat for 
børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på funktion 3.05. 
 
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. Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af disse 
udgifter. 
 
Det bemærkes, at eventuelle tilbagebetalinger i 1998 af uforbrugte statslige tilskud i 
forbindelse med forsøgsordningen om frit valg af dagpasningsordning ikke må registre-
res på gruppering 18. Disse tilbagebetalinger må registreres på en ikke autoriseret grup-
pering. 
 
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktionen 
dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge, bortset fra amtskommunernes 
betalinger for børn i særlige daginstitutioner, som registreres på de pågældende funktio-
ner. 
 
Udgifter til støttepædagoger på daginstitutioner kan enten registreres på funktion 5.10 
eller på funktionerne 5.12-5.18. 
 
 
Kontoplan for funktion 5.11, gældende fra 1. juli 1998. 
 
5.11  Dagpleje 
  1 Drift 

   01  Løn til dagplejere 
   92  Forældrebetaling inkl. tilskud  
 

Konteringsregler for funktion 5.11: 
 
På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, jf. § 10 i 
lov om social service. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen samt indkøb af ud-
styr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på funktion 5.11. 
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af løn til dagplejere samt forældre-
betaling inklusive tilskud, herunder søskenderabat. 
 
 
Kontoplan for funktionerne 5.12-5.16 og 5.18 
5.12  Vuggestuer 
  1  Drift 

   92  Forældrebetaling inkl. tilskud 
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5.13  Børnehaver 
  1  Drift 

   92  Forældrebetaling inkl. tilskud 
 
5.14  Integrerede daginstitutioner 
  1  Drift 

   92  Forældrebetaling inkl. tilskud 
 
5.15  Fritidshjem 
  1  Drift 

   92  Forældrebetaling inkl. tilskud 
 
5.16  Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
  1  Drift 

   92  Forældrebetaling inkl. tilskud 
 
5.18  Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 
  1  Drift 

   92  Forældrebetaling inkl. tilskud 
 

Konteringsregler for funktionerne 5.12-5.16 og 5.18 
 
På disse funktioner registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selv-
ejende daginstitutioner, jf. § 9 i lov om social service, og kommunale og selvejende 
klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud, jf. § 20, 1. pkt. i lov om social ser-
vice. På de pågældende funktioner registreres endvidere udgifter og indtægter vedrøren-
de de særlige daginstitutioner og særlige klubtilbud for børn og unge med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 16 og 23 i lov om social service. Som eksempel kan 
nævnes, at udgifter og indtægter vedrørende fritidshjem for sådanne børn registreres på 
funktion 5.15. Dog registreres udgifter og indtægter vedrørende taleforsorgsbørnehave-
grupper på funktion 3.11. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, 
jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Der er på hver af funktionerne 5.12-5.18 autoriseret en driftsgruppering til registrering 
af forældrebetaling. Her registreres den totale forældreandel, inklusive fripladser, til-
skud til nedsættelse af forældrebetaling og udgifter til søskenderabat. Kommunens ud-
gifter hertil registreres på funktion 5.10. Registreringen af kommunale tilskud sker ved 
anvendelse af eksterne arter. 
 
Kontoplan for funktion 5.19 
 
5.19  Tilskud til puljeordninger og private klubber 
  1  Drift 

   01  Obligatoriske tilskud til puljeordninger 
 
Konteringsregler for funktion 5.19: 
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På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 11 i lov om social service 
og til private klubber efter § 20, 2. pkt. i lov om social service. Tilskuddet registreres 
under art 5.9. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af det obligatoriske tilskud til pul-
jeordninger oprettet i perioden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virk-
somheder beliggende i andre kommuner, jf. § 144 i lov om social service. Det bemær-
kes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppering. 
 
 


