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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I
"BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Hermed fremsendes orientering om registreringen af udgifter og
indtægter vedrørende forsøgsordningen om frit valg af dagpasningsordning og om registreringen af statstilskud til etablering af servicearealer i tilknytning til ældreboliger samt om
registreringen af efterregulering af skattetillæg til pensionister. Endvidere er der foretaget en præcisering af registreringen af sygesikringsudgifter til medicin.

Registrering af udgifter og indtægter vedrørende forsøgsordningen om frit valg af dagpasningsordning
Der er som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for
1996 afsat 30 mill. kr. i hvert af årene 1996 og 1997 til en
forsøgsordning i nogle kommuner med tilbud til forældre om
frit valg af dagpasningsordning, jf. Socialministeriets brev
af 22. december 1995. Ordningen indebærer, at staten indenfor
et rammebeløb dækker halvdelen af kommunens udgifter til tilskud til private dagpasningsordninger under forsøgsordningen.
Kommunens udgifter og indtægter vedrørende forsøgsordningen
med tilbud til forældre om frit valg af dagpasningsordning
skal registreres på funktion 5.10 Fælles formål. Der er ikke
autoriseret en gruppering til registrering af udgifter og indtægter. Det bemærkes, at registreringen ikke må foretages på
gruppering 18 Tilskud til privat børnepasning, som kun vedrører tilskud efter bistandslovens § 63a. Tilskuddet fra staten
registreres under dranst 1 på funktionen.

- 2 Ændringen er gældende fra og med regnskab 1996.

Registrering af statstilskud til etablering af servicearealer
i tilknytning til ældreboliger
Lov om boliger for ældre og personer med handicap er ændret
ved lov nr. 1065 af 20. december 1995. Ved lovændringen åbnes
der mulighed for statslig støtte til etablering af servicearealer til nye ældreboliger samt - inden for en kvote - til eksisterende ældreboliger i form af et servicearealtilskud på
maksimalt 4000 kr. årligt pr. boligenhed i bebyggelsen.
Servicearealtilskuddet registreres på funktion 5.32 Integrerede plejeordninger under dranst 1.
Ændringen er gældende fra og med regnskab 1996.
Det kan til orientering oplyses, at eventuelle øvrige ændringer og præciseringer i konteringsreglerne som følge af ændringerne i ældreboligloven vil blive udmeldt på et senere tidspunkt.

Registrering af efterregulering af skattetillæg til pensionister
Til registrering af skattetillæg til pensionister som følge af
høje skattestigninger og til registrering af en evt. kommunal
medfinansiering af tillæg til pensionister som følge af høje
udskrivningsprocenter blev der for regnskab 1995 oprettet en
ny gruppering 04 Skattetillæg. De særlige regler om et skattetillæg som følge af høje skattestigninger og den kommunale
medfinansiering af tillægget som følge af høje udskrivningsprocenter var kun gældende for 1995.
Det har imidlertid vist sig, at der i 1996 forekommer enkelte
reguleringer af skattetillægget til pensionister for 1995. Der
er derfor behov for at opretholde gruppering 04 for regnskab

- 3 1996 til registrering af efterreguleringer af skattetillægget.
Det skal understreges, at et eventuelt tillæg til pensionister
fra og med 1996 som følge af høje udskrivningsprocenter registreres på funktion 8.52, jf. også brev af 31. januar 1996.
Artskontering på funktion 4.70
Som meddelt i brev af 31. januar 1996 er der fra og med regnskab 1996 åbnet mulighed for at anvende de almindelige regler
for artskontering på funktion 4.70 Sygesikring. Det blev dog
samtidig understreget, at der stadig skal anvendes art 5.2
vedrørende udgifter til betaling af regninger, som kan specificeres på den enkelte patient, såfremt der ikke er tale om
levering af en momspligtig ydelse.
Det skal præciseres, at amtskommunernes udgifter til medicin
efter sygesikringsloven stadig skal registreres på art 5.2
uanset at der pålægges moms på medicin. Tilsvarende registreres tilskud til briller stadig på art 5.2.
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