Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 29. juni 1995
Økonomisk afdeling 1995/1560-15 I:/si/udligning

SÆRORIENTERING OM REGISTRERING AF TILSKUD OG UDLIGNING I
"BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Der er efter vedtagelsen af udligningsreformen gennemført
en række ændringer i kontoplanen og konteringsreglerne for
hovedfunktionen Tilskud og udligning. Ændringerne vil være
indeholdt i det sæt rettelsessider, som er under udarbejdelse til forventet udsendelse inden midten af juli måned.
Kontoplan for hovedfunktion Tilskud og udligning
Nedenfor er vist kontoplanen for funktionerne 8.80, 8.81,
8.85 og 8.86, som er gældende fra og med budget 1996.
Tilskud og udligning
8.80

Udligning og generelle tilskud
7. Finansiering
01 Kommunal udligning
02 Statstilskud til kommuner
04 Amtskommunal udligning
05 Statstilskud til amtskommuner
07 Efterreguleringer

8.81

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
7. Finansiering
01 Udligning vedrørende udlændinge
04 Tilskud
vedrørende
integrationsbistand i de første 18 måneder
05 Efterreguleringer

8.85

Sektorspecifikke udligningsordninger
7. Finansiering
01 Boligstøtteudligning mv. i
hovedstadsområdet
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05 Udligning vedrørende jobtræning
09 Udligning vedrørende bløderpatienter
8.86

Særlige tilskud
7 Finansiering
01 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner
02 Tilskud og tilsvar vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige
økonomiske
vanskeligheder
04 Tilskud til "ø-kommuner"
06 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab
10 Efterreguleringer

Funktion 8.80 Udligning og generelle tilskud
På funktionen registreres de udgifter og indtægter som efter de gældende regler registreres på funktionen. Det drejer sig dels om de nettobeløb, der fremkommer som summen af
tilskud og tilsvar til udligning af forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, dels det generelle statstilskud og tilskuddet til kommuner med et særligt svagt beskatningsgrundlag.
Fra og med budget 1996 registreres udligningsbeløbet og det
generelle statstilskud på hver sin gruppering. På gruppering 01 henholdsvis 04 registreres kommunens henholdsvis
amtskommunens tilskud og tilsvar til udligningen af forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.
Det generelle statstilskud, som udbetales til kommuner henholdvis amtskommuner i henhold til § 10 og § 17 i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud, registreres på
gruppering 02 henholdsvis 05. Det bemærkes, at tilsvar og
tilskud vedrørende den amtskommunale udligningsordning af
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AIDS-udgifter indgår i udligningsbeløbene på gruppering 04.
Udgifter og indtægter vedrørende såvel midtvejsreguleringer
som endelige efterreguleringer registreres på gruppering
07.
Funktion 8.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
På funktionen skal der fortsat registreres tilsvar og tilskud i forbindelse med tilskuds- og udligningsordningerne
vedrørende udlændinge. Fra og med budget 1996 er grupperingerne 01-03 imidlertid slået sammen til en ny gruppering 01
Udligning vedrørende udlændinge. På grupperingen registreres følgende udgifter og indtægter:
- Tilskud og tilsvar vedrørende indvandrere og flygtninge
- Tilskud og tilsvar vedrørende sociale udgifter til
flygtninge
- Tilskud og tilsvar vedrørende asylansøgere.
Grupperingerne 04 og 05 er uændret.
Funktion 8.85 Sektorspecifikke udligningsordninger
Fra og med budget 1996 slås gruppering 01-04 sammen til en
ny gruppering 01 Boligstøtteudligning mv. i hovedstadsområdet. Her registreres den mellemkommunale udligning af boligstøtteudgifter mv. i hovedstadsområdet i henhold til §
20, stk. 2 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.
Grupperingerne 05 og 09 er uændret.
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Funktion 8.86 Særlige tilskud
Det bemærkes, at særtilskud til vanskeligt stillede amtskommuner registreres på gruppering 01.
Gruppering 07, 11 og 12 nedlægges fra og med budget 1996,
da tilskuddene ikke ydes mere fra 1996. Eventuelle efterreguleringer registreres på gruppering 10.

Med venlig hilsen

Steen Iversen

