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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I ”BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR
KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER”
Som følge af 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". Ændringerne er tidligere omtalt i forbindelse med Socialministeriets refusionsskema. Nedenfor er nærmere redegjort for indholdet af ændringerne
på de enkelte områder.

Registrering af tilskud til fleksjob m.v.
Som følge af lov nr. 459 af 10. juni 1997 er der sket ændringer i reglerne om tilskud til individuelt
beskyttede enkeltpladser til personer, der ikke modtager social pension (fleksjob). De nye regler om
fleksjob afløser reglerne om 50/50-ordningen, hvorfor der foretages en række tilpasninger på funktion
5.41.
Tilskuddet til fleksjob er 1/3, 1/2 eller 2/3 afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne, dvs. tilskuddet gøres mere fleksibelt. Kommunerne får 100 pct. refusion af udgifterne til løntilskud fra staten.
Kommunerne skal udelukkende afholde udgifterne til den del af lønnen i et fleksjob, som påhviler
kommunen som arbejdsgiver.

I sammenhæng med fleksjob indføres der en særlig ledighedsydelse til personer, som har
været ansat 12 måneder i et fleksjob, og som uforskyldt bliver ledige. Kommunernes udgifter
hertil refunderes med 50 pct. af staten. Udgifterne til ledighedsydelsen er omfattet af de særlige regler om refusion vedrørende flygtninge.
Kontoplanen og konteringsreglerne, som er gældende fra og med 1. januar 1998, er vedlagt som bilag
1.
Ændringerne af kontoplanen vedrørende fleksjob m.v. skal ses i sammenhæng med ændringerne vedrørende skånejob, som er indeholdt i lov om aktiv socialpolitik. Som følge af denne lov ændres finansieringen af løntilskuddet til personer, der modtager social pension, og som er beskæftiget i skånejob
(1/3-ordningen) fra den 1. juli 1998. Som følge af den statslige refusion på 50 pct. af udgifterne til
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løntilskud til personer i skånejob, skal disse udgifter registreres på funktion 5.41. Konsekvenserne
heraf på funktion 5.41 fremgår af bilag 2.

Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber
Som følge af lov nr. 459 betragtes hjælp til værktøj og arbejdsredskaber ikke længere som revalidering, hvorfor bestemmelserne herom med lovændringen indgår i bistandslovens Afsnit III A Fleksjob
m.v., mens revalideringsbestemmelserne står i kapitel 10 Hjælp til uddannelse, erhvervsmæssig optræning eller omskoling m.v.
Derfor oprettes under funktion 5.01 Kontanthjælp en ny gruppering 12 Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber (§ 49 e) til registrering af udgifterne til værktøj og arbejdsredskaber efter bistandslovens §
49 e.
Samtidig ændrer gruppering 01 navn til Lønvederlag og hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed (§ 43, stk. 8 og 9).
Som yderligere en konsekvens af lovændringen sker der på funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende
flygtninge en mindre ændring på gruppering 02, 05 og 08 vedrørende hjælp efter § 43, således at disse
grupperinger kommer til at omfatte udgifterne til hjælp til flygtninge efter § 43 og § 49 e.
De nævnte ændringer har virkning fra og med regnskab 1998. Konteringsreglerne vedrørende
grupperingerne 01 og 12 under funktion 5.01 er vedlagt som bilag 3.

Registreringer vedrørende sygedagpenge i forbindelse med fleksjob
Lov nr. 459 af 10. juni 1997 indebærer en omlægning af finansieringen af sygedagpenge i forbindelse
med fleksjob. Loven medfører, at kommunen til personer i fleksjob hos en privat arbejdsgiver yder
dagpenge i de første 2 uger fra 1. hele fraværsdag. Endvidere yder kommunen til personer i fleksjob
hos en offentlig arbejdsgiver dagpenge i 8 uger fra 1. hele fraværsdag. Staten refunderer kommunens
udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob i de første 8 uger med 100 pct.
Loven indebærer således, at staten finansierer kommunens udgifter til sygedagpenge til personer i
fleksjob hos såvel en privat arbejdsgiver som en offentlig arbejdsgiver i de første 8 uger efter 1. fraværsdag. Udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob hos en privat arbejdsgiver ud over de første
8 uger finansieres med 50 pct. af kommunen og 50 pct. af staten. Udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob hos en offentlig arbejdsgiver ud over de første 8 uger afholdes af den offentlige arbejdsgiver. Dvs. at efter de første 8 uger gælder de almindelige finansieringsregler for udgifter til sygedagpenge.
Det skal præciseres, at de udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob, som finansieres af staten
med 100 pct., skal registreres på gruppering 13 Sygedagpenge i øvrigt under funktion 8.52 Anden
gæld. Kommunens udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob hos en privat arbejdsgiver ud over
8 uger registreres på gruppering 03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion under funktion 5.71 Sygedagpenge.
Ændringerne er gældende fra og med regnskab 1998.
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Ændret finansiering af udgifterne til førtidspension til personer mellem 60 og 67 år.
Som følge af ændringerne i lov om social pension og lov om delpension ændres finansieringen af
kommunernes udgifter til førtidspension efter §§ 14, 16 og 18 til personer mellem 60 og 67 år. Den
statslige refusion af kommunernes udgifter til førtidspension til personer under 67 år fastsættes til 50
pct., mens staten hidtil har refunderet 100 pct. af kommunens udgifter til pension til personer fyldt 60
år.
De eksisterende grupperinger på funktion 5.68 for højeste og mellemste førtidspension med 50 pct.
refusion og for forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion anvendes til registrering af
udgifterne til nye førtidspensionister mellem 60 og 67 år. Dog ændres gruppering 02 og 04 så de også
omfatter udgifter til almindelig førtidspension. Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.68 er
vedlagt som bilag 4. Ændringerne er gældende fra og med regnskab 1997.
Det bemærkes, at med virkning fra den 1. juli 1998 afholder staten den fulde udgift til pension til
personer med fast bopæl i udlandet, jf. § 52, stk. 3 i lov om social pension. Udgifterne til førtidspension til personer med fast bopæl i udlandet skal derfor fra den 1. juli 1998 ikke registreres i det kommunale budget- og regnskabssystem, da pensionerne udbetales af Den Sociale Sikringsstyrelse og finansieres 100 pct. af staten.

Konsekvenser af ændret finansiering af udgifter til personlige tillæg.
På funktion 5.67 Personlige tillæg m.v. foretages nogle konsekvensrettelser som følge af, at den statslige refusion af udgifter til personlige tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige eller ganske særlig vanskelige, ændres fra 75 pct. til 50 pct.
Den statslige refusion af udgifter til personlige tillæg til varme og petroleum forbliver uændret 75 pct.
Der oprettes derfor en ny gruppering under dranst 2, således at der kan skelnes mellem refusion af
udgifter med henholdsvis 50 og 75 pct. refusion. Desuden oprettes der under dranst 1 en gruppering
93 til registrering af tilbagebetalinger af personlige tillæg, som er udbetalt med 75 pct. refusion før 1.
Januar 1998. Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.67 er vedlagt som bilag 5. Ændringerne er
gældende fra og med regnskab 1998.

Registreringer vedrørende tilskud til forældre, der vælger privat børnepasning.
Tilskud til privat børnepasning efter bistandslovens § 63a afskaffes pr. 31/12 1997. Udgifterne til
dette tilskud bliver efter den gældende kontoplan registreret på gruppering 18 under funktion 5.10
Fælles formål.
Derimod gøres forsøgsordningen med frit valg af dagpasningsordning permanent fra den 1. januar
1998 gennem indsættelsen af en ny § 63b i bistandsloven (pr. 1. juli 1998 § 26 i lov om social service). Udgifterne hertil skal registreres på funktion 5.10 gruppering 18, der ændrer navn til: Tilskud til
forældre, der vælger privat pasning (§ 63b).
Det skal bemærkes, at eventuelle tilbagebetalinger af uforbrugte statslige tilskud i forbindelse med
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forsøgsordningen, hvilket først vil ske i 1998, ikke må registreres på gruppering 18. Disse må registreres på en frivillig gruppering.

Fast kontaktperson for børn og unge.
Der er med lov nr. 327 af 14. maj 1997 tilføjet en ny nr. 7 under § 33, stk. 2 i bistandsloven vedrørende en ny ordning om fast kontaktperson for børn og unge. Udgifterne til den faste kontaktperson for
børn og unge skal registreres på funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge sammen med de øvrige forebyggende foranstaltninger efter § 33, stk. 2 med virkning fra og med regnskab
1997.

Med venlig hilsen
Mona Jensen
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Bilag 1

Kontoplan for funktion 5.41
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob
1 Drift
02 Ledighedsydelse til flygtninge med 100 pct. refusion
03 Ledighedsydelse til flygtninge med 75 pct. refusion
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob
05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob
07 Ledighedsydelse med 50 pct. refusion
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge med 100 pct. refusion
03 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge med 75 pct. refusion
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct.
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse 50 pct. refusion

Konteringsregler for funktion 5.41
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen,
som er ansat i fleksjob, og udgifter til ledighedsydelse, jf. afsnit III A i lov om social bistand. På funktion 5.41 anvendes art 5.2.
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i
fleksjob registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.
For hver gruppering under funktion 5.41 skal der føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 2. december
1993 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion på visse dele af det sociale område.
På funktion 5.41 er der autoriseret en række driftsgrupperinger:
02 Ledighedsydelse til flygtninge med 100 pct. refusion

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 100 pct. statsrefusion til flygtninge,
som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er
blevet ledige, jf. § 49 d.
03 Ledighedsydelse til flygtninge med 75 pct. refusion

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 75 pct. statsrefusion til flygtninge,
som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt
er blevet ledige, jf. § 49 d.
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob

Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. § 49 b, stk. 2-4.
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05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob

Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. § 49 b, stk. 2-4. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ikke modtager social pension, og
som ved ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsens ophør, jf. § 3, stk. 2 i lov nr.
459 af 10. juni 1997.
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob

Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. § 49 b, stk. 2-4.
07 Ledighedsydelse med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. statsrefusion til personer,
som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt
er blevet ledige, jf. § 49 d.
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Bilag 2

Kontoplan for funktion 5.41 (Gældende fra 1. juli 1998)
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob
1 Drift
02 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion
03 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 75 pct. refusion
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob
05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob
07 Ledighedsydelse med 50 pct. refusion
08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion
2 Statsrefusion

02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge
i skånejob med 100 pct. refusion
03 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge
i skånejob med 75 pct. refusion
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct.
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud til personer i skånejob med 50 pct.
refusion

Konteringsregler for funktion 5.41
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob, og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. På funktion 5.41 anvendes art 5.2.
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i
fleksjob og skånejob registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger,
hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.
For hver gruppering under funktion 5.41 skal der føres en ydelsesregistrant, svarende til
ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr.
.

af

199 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion på visse dele af det sociale

På funktion 5.41 er der autoriseret en række driftsgrupperinger:
område.
02 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 100 pct. statsrefusion til flygtninge, som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er blevet ledige, jf. § 74. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til
flygtninge, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, og hvortil
staten yder 100 pct. refusion, jf. § 76, stk. 2.
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03 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge

i skånejob med 75 pct. refusion

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 75 pct. statsrefusion til flygtninge,
som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt
er blevet ledige, jf. § 74. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til flygtninge, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, og hvortil staten
yder 75 pct. refusion, jf. § 76, stk. 2.
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob

Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. § 72, stk. 2-4.
05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob

Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. § 72, stk. 2-4. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ikke modtager social pension, og
som ved ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsens ophør, jf. § 3, stk. 2 i lov nr.
459 af 10. juni 1997.
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob

Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. § 72, stk. 2-4.
07 Ledighedsydelse med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. statsrefusion til personer,
som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt
er blevet ledige, jf. § 74.
08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og
som er ansat i et skånejob, og hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf. § 76, stk. 2.
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social
pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om
social service.
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Bilag 3

Konteringsregler for funktion 5.01 gruppering 01 og 12

01 Lønvederlag og hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed (§ 43, stk. 8 og 9)

Her registreres udgifter til løn eller løntilskud ved optræning eller oplæring på det
almindelige arbejdsmarked, jf. § 43, stk. 8. Endvidere registreres udgifter til hjælp
til iværksættelse af selvstændig virksomhed, jf. § 43, stk. 9.
12 Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber (§ 49 e)

Her registreres udgifter til hjælp til værktøj og arbejdsredskaber samt hjælp til
kortvarige kurser til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der er ansat eller
som skal ansættes på arbejdsmarkedet, jf. § 49 e.
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Bilag 4

Kontoplan for funktion 5.68
5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion
1 Drift
01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
03 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i
udlandet
04 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion til personer
med fast bopæl i udlandet
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.
refusion
03 Berigtigelser

Konteringsregler for funktion 5.68
Registreringen af indtægter og udgifter til førtidspension afhænger af, hvorvidt der ifølge
lov om social pension, jf. bekendtgørelse nr. 612 af 24. juni 1996, som senest ændret ved
lov nr. 456 af 10. juni 1997, ydes 50 pct. eller 100 pct. statsrefusion. På funktion 5.68
registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspensioner, hvortil der ifølge loven
ydes 50 pct. statsrefusion. Endvidere registreres (frem til 1. juli 1998) den kommunale
andel af førtidspensioner med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet, som
skal modregnes ved den løbende anmodning om statsrefusion af sociale udgifter.

På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:
01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene eller af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. refusion. På samme måde registreres
også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion.
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensioner til personer under 67 tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. refusion. På
samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion.
Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var
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tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 og 67 år er tilkendt en forhøjelse af
en pension, som var tilkendt inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.
02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet almindelig
førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. refusion. Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension til personer under 67 tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. refusion.
03 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet

Her registreres den kommunale andel af højeste og mellemste førtidspension med
50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet. Registreringen foretages på
art 4.6.
04 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast
bopæl i
udlandet

Her registreres den kommunale andel af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet. Registreringen
foretages på art 4.6.
Tilbagebetaling af førtidspension med 50 pct. refusion registreres på de relevante grupperinger 01, 02, 03 og 04.
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Bilag 5
Kontoplan for funktion 5.67
5.67 Personlige tillæg m.v.
1 Drift
01 Personlige tillæg med 50 pct. refusion
02 Medicintilskud med 50 pct. refusion
03 Varmetillæg med 75 pct. refusion
93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 1998
2 Statsrefusion
01 Refusion af personlige tillæg m.v. med 50 pct. refusion
02 Refusion af varmetillæg med 75 pct. refusion
03 Berigtigelser

Konteringsregler for funktion 5.67
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:
01 Personlige tillæg med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til personlige tillæg, bortset fra medicintilskud, til pensionister med 50 pct. refusion efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension.
02 Medicintilskud med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til personlige tillæg i form af medicintilskud til pensionister med 50 pct. refusion efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension.
03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 17, stk. 2 og 4

Her registreres udgifter til personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister med
75 pct. refusion efter § 17, stk. 2 i lov om social pension og udgifter til tillæg til
udgifter til petroleum til pensionister med 75 pct. refusion efter § 17, stk. 4 i samme lov.
93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 1998

Her registreres tilbagebetalinger af personlige tillæg, herunder medicintilskud, efter
§ 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension, jf. § 43, som er udbetalt før 1. Januar
1998 med 75 pct. refusion, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar 1998. Det
bemærkes, at alle øvrige tilbagebetalinger af personlige tillæg registreres på de relevante grupperinger 01, 02 og 03.

