
 
 
 

 
Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem  
 
Indledning 
Hermed fremsendes 1. udkast til kapitel 1-4 i ”Det kommunale budget- og regnskabs-
system”, der med virkning fra 1. januar 2007 afløser det eksisterende ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”.  
 
Etablering af et nyt budget- og regnskabssystem for kommunerne skal ses på bag-
grund af Folketingets vedtagelse af kommunalreformen i juni 2005, hvori bl.a. indgår en 
reduktion i antallet af kommuner fra 271 til 98 og en nedlæggelse af amterne, hvis op-
gaver overføres til andre myndigheder, herunder kommunerne.   
 
Der etableres endvidere med kommunalreformen 5 regionale enheder, der bl.a. over-
tager ansvaret for sygehusvæsenet fra amterne. Et særskilt regelsæt om budget- og 
regnskabsvæsen for de kommende regionale enheder er p.t. under udarbejdelse.  
 
Kommunalreformen giver på den baggrund anledning til dels at justere kontoplanen i 
lyset af kommunernes nye opgaver, dels at foretage en gennemgang af de konti i kon-
toplanen, der ikke direkte berøres af kommunalreformen, med henblik på at sikre en 
fortsat hensigtsmæssig registreringspraksis.  
 
”Det kommunale budget- og regnskabssystem” bygger på samme grundelementer som 
det eksisterende ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”. 
Dette har været en afgørende forudsætning for ministeriet i arbejdet med det nye bud-
get- og regnskabssystem, da kommunerne står overfor en række væsentlige udfordrin-
ger som følge af kommunalreformens opgaveomlægninger og kommunesammenlæg-
ninger.  
 
Af samme årsag er der i vedlagte kontoplan (kapitel 3) og konteringsregler (kapitel 4) 
fokuseret på ændringer på hovedkonto 0-6. De finansielle konti på hovedkonto 7-9 er 
derfor kun i begrænset omfang berørt.  
 
Det skal i den forbindelse også nævnes, at der ikke forventes væsentlige ændringer i 
forhold til reglerne for udarbejdelse af budget, bevillingsregler og regler for regnskab og 
revision. I det eksisterende budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskom-
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muner fremgår disse regler af kapitlerne 5, 6 og 7. Der vil senere blive foretaget en 
opdatering og konsekvensrettelse af disse kapitler, samt af de resterende kapitler i 
”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” (8. Indregning og 
måling af materieller og eventuelle immaterielle aktiver, 9. Vejledning i omkostningskal-
kulationer og 10. Lovgivning m.v.).  
 
Det skal bemærkes, at nærværende udkast til kontoplan og konteringsregler alene har 
vejledende karakter, da hjemmelsgrundlaget for det nye kommunale budget- og regn-
skabssystem ikke p.t. er tilvejebragt. Dette kræver bl.a. en ændring af § 1 i Indenrigs- 
og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om kommu-
nernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Den reviderede bekendtgørelse for-
ventes udstedt ultimo 2005/primo 2006.  
 
Endelig kan det oplyses, at en samlet publikation af ”Det kommunale budget- og regn-
skabssystem, 1. version” forventes at være tilgængelig på www.im.dk (under Budget- 
og regnskabssystem) i sommer 2006. 
 
Nye elementer i Det kommunale budget- og regnskabssystem i forhold det eksi-
sterende system  
 
Som nævnt videreføres hovedparten af elementerne fra det nuværende Budget- og 
regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Der foretages dog en række til-
pasninger og justeringer, der ikke kan henføres til implementeringen af kommunalre-
formen.   
 

1. Udvidelse af antallet af cifre i grupperingsniveauet 
2. Der autoriseres cifre til både hovedfunktionsniveauet og ejerforhold 
3. Etablering af tværgående refusionsgrupperinger  
4. Tilpasning af arter til betaling mellem kommuner og regioner  
5. Justering af reglerne for registrering på omkostningssted som følge af omkost-

ningsreformen  
6. Ændret praksis for markering af ændringer til budget- og regnskabssystemet  

 
Der redegøres kort for disse ændringer nedenfor i afsnit 1-7.  
 
Herefter redegøres der for de ændringer i kontoplanen, der følger af såvel kommunal-
reform, forenkling, oprydning, m.v. Redegørelsen følger kontoplanens hovedkonto-
struktur.   
 
1. Fra 2 til 3 cifre i grupperingsniveauet 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er i de senere år blevet gjort opmærksom på, at der 
er behov for en udvidelse af den eksisterende grupperingsstruktur fra 2 til 3 cifre. I det 
nuværende system er numrene 01-20 på drift forbeholdt de centrale myndigheder, li-
gesom grupperingerne 90-99 er forbeholdt indtægter. Disse grupperinger kan ikke an-
vendes af kommunerne.    
 
Kommunerne har i dag således alene mulighed for at anvende de ikke-autoriserede 
numre 21-89, hvilket i økonomistyringssammenhæng ikke vurderes som tilstrækkeligt. 
På den baggrund udvides nummerstrukturen fra 2 til 3 cifre.  
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Udvidelsen indebærer, at nummerstrukturen udvides fra 01-99 til 001-999, hvilket inde-
bærer, at 001-020 og 100-399 reserveres centrale myndigheder, ligesom indtægts-
grupperingerne 090-099 forsat er reserveret indtægter.  
 
Ændringen indebærer således, at kommunerne fra og med 1. januar 2007 udover de 
nuværende numre 21-80 kan disponere over grupperingsnumrene 400-999.  
 
Den udvidede nummerstruktur er afspejlet i vedlagte kontoplan.    
 
2. Autorisering af cifre til hovedfunktionsniveauet 
Pr. 1. januar 2007 autoriseres der 2 cifre til kontoplanens hovedfunktionsniveau. Det 
fremgår af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, afsnit 2.0, 
at hovedfunktionen i dag er autoriseret i form af en overskrift og ikke som cifre, som det 
kendes for de øvrige niveauer i kontoplanen. Det har til tider givet forvirring om hvilke 
hovedfunktioner nye funktioner skal placeres under, ligesom en række kommuner har 
haft den opfattelse, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har autoriseret cifre til hoved-
funktionsniveauet. De cifre, der bl.a. anvendes i visse IT-leverandørers økonomistyring 
på hovedfunktionsniveau er imidlertid historisk udviklet gennem den elektroniske bear-
bejdning af budgetter og regnskaber i bl.a. Danmarks Statistik.  
 
På den baggrund autoriseres de i praksis anvendte hovedfunktionsnumre i kontopla-
nens cifferstruktur.  
 
Hovedfunktionen er indarbejdet i vedlagte kontoplan og konteringsregler.  
 
Pr. 1. januar 2007 autoriseres endvidere 1 ciffer til registrering af ejerforhold på hhv. 1. 
Egne, 2. Selvejende/private og 3. Andre offentlige myndigheder, der hidtil kun har væ-
ret autoriseret ved en overskrift. Der er tale om autorisering af en i forvejen anvendt 
praksis.  
 
3. Tværgående refusionsgrupperinger 
I forbindelse med kommunalreformen skal der etableres en særlig refusionsordning 
(”Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning”), som indebærer, at der på 
en række sociale områder kan blive behov for at registrere refusion fra staten efter det-
te regelsæt. Da regelsættet for ordningen forventes at omfatte en lang række ydelser 
har der vist sig behov at justere refusionsgrupperingerne med henblik på, at kommu-
nerne kan trække refusionsoplysninger på tværs af kontoplanen vedrørende denne 
refusion.  
 
Der har endvidere været behov for – på tværs af kontoplanen – at give plads til en 
gruppering til berigtigelse af refusion, samt refusioner vedrørende EU.  
 
På den baggrund er følgende grupperinger autoriseret i kontoplanen:   
 

• 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 
• 003 Berigtigelser 
• 020 Refusion vedrørende EU.  

 
Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vil være gældende på de so-
ciale områder.  
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Det betyder imidlertid, at en række tidligere dranst 2 grupperinger flyttes f.eks. på be-
skæftigelsesområdet, hvor den centrale refusionsordning ikke finder anvendelse. Etab-
lering af mulighed for at kunne trække oplysninger på tværs af kontoplanen har imidler-
tid vejet tungere end hensynet til bibeholdelse af gamle refusionsnumre.   
 
De nærmere retningslinier for anmeldelse og refusion efter reglerne for den centrale 
refusionsordning er p.t. under udarbejdelse i Socialministeriet.   
 
4. Betalinger til og fra regioner  
Med kommunalreformen nedlægges amterne, og det bevirker, at arterne med beteg-
nelsen til/fra amter erstattes af til/fra regioner.  
 
Fra og med 1. januar 2007 skal betalinger fra kommuner til regioner registreres med art 
4.8. Betalinger til regioner. Betalinger fra regioner til kommuner registreres med art 7.8. 
Betalinger fra regioner.  
 
Det skal i relation hertil bemærkes, at der netop i betalingsstrømmene mellem kommu-
ner og regioner vil være et skærpet fokus på artsanvendelsen. I forlængelse heraf kan 
nævnes, at der i større omfang end hidtil i konteringsreglerne er indarbejdet regler for 
artsregistrering ved modtagelse og betaling af tilskud, overførsler m.v.  
 
5. Justering af reglerne for registrering på omkostningssted som følge af omkostnings-
reformen 
Der har gennem de senere år været en gradvis indførsel af omkostningsprincipper i 
regnskabet. Det betyder bl.a., at der med virkning fra regnskab 2004 er etableret åb-
ningsbalancer, og at der virkning fra regnskab 2005 er et krav om omkostningsregistre-
ring i hele den kommunale kontoplan.  
 
Kravet om omkostningsregistrering betyder bl.a. obligatorisk anvendelse af afskrivnin-
ger på kommunale bygninger, hvilket svarer til den beregnede omkostning, der er for-
bundet med ”forbruget” af bygninger i regnskabsåret.  
 
På de funktioner, hvor det er autoriseret at anvende omkostningssted, f.eks. 03.01 Fol-
keskoler, er der krav om, at udgifter til husleje og udvendig vedligehold skal registreres 
på fælles omkostningssted. Herved opstår en skævhed i registreringen af kapitalom-
kostninger mellem kommunale bygninger og bygninger, hvor kommunen bor til leje, da 
der er krav om, at afskrivninger skal registreres på omkostningsstedet på de funktioner, 
hvor det er autoriseret at anvende omkostningssted.   
 
På den baggrund konsekvensrettes konteringsreglerne for registrering af udgifter til 
husleje og udvendig vedligehold således, at disse fremover skal registreres på om-
kostningsstedet på de funktioner, hvor det er autoriseret at anvende omkostningssted. 
Dette gælder således ikke de øvrige dele af kontoplanen, hvor det er frivilligt at anven-
de omkostningssted. Herved etableres parallelitet i registreringen af kapitalomkostnin-
ger for samme type af institution – uanset om denne har til huse i kommunens egne 
bygninger eller bor til leje.     
 
Der er i dag krav om registrering på omkostningssted på følgende områder: Folkesko-
leområdet (03.22.01), skolefritidsordninger (03.22.05), vuggestuer (05.25.12), børne-



 5

haver (05.25.13), integrerede institutioner (05.25.14) og fritidshjem (05.25.15). Krav om 
registrering på omkostningssted udvides efter 1. januar 2007 til også at gælde kommu-
nale specialskoler (03.22.08), hvilket dog forventes at have et væsentligt mindre om-
fang end de eksisterende områder.     
 
6. Ny praksis for markering af ændringer til bekendtgørelsen  
Det kommunale budget- og regnskabssystem har i forbindelse med ikrafttræden 1. 
januar 2007 fået et mere moderne layout end det eksisterende Budget- og regnskabs-
system for kommuner og amtskommuner. Det indebærer bl.a., at den samlede publika-
tion i trykt form er væsentlig mindre end den trykte version af Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner.  
 
I forbindelse med etablering af et nyt budget- og regnskabssystem justeres praksis for 
markering af tekstændringer.   
 
I det nuværende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner har 
tekstændringer af historiske årsager været markeret med streger ud for det afsnit, hvori 
der er foretaget ændringer.  
 
I Det kommunale budget- og regnskabssystem vil tekstændringer fremover blive mar-
keret som understregninger og med en stregmarkering, når afsnit fjernes. Fordelen er, 
at det bliver mere klart, hvor der er indsat tekst. Det vil dog fremover stadig være behov 
for at markere fjernede afsnit med en stregmarkering ud for det pågældende afsnit.   
 
Den kommunale kontoplan   
 
Nedenfor beskrives de ændringer, der er foretaget i kontoplanen. Der er i konterings-
reglerne endvidere foretaget en række tilpasninger, der på grund af ændringernes om-
fang kun i mindre omfang kan redegøres for her.  
 
Det skal nævnes, at der i såvel kontoplan som konteringsregler er foretaget en række 
sproglige justeringer, af bl.a. overskrifter og titler. Disse ændringer har ikke indholds-
mæssig betydning. Eksempelvis er ordet ”socialvæsen” i hovedkontooverskriften er-
stattet af ”sociale opgaver” og det ikke dækkende begreb ”Hovedkonto 6. Administrati-
on” er erstattet af ”Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration”. Sproglige justerin-
ger og opdaterede tekster og hjemmelshenvisninger er der ikke nedenfor særskilt re-
degjort for.  
 
Listen af ændringer beskrevet nedenfor er ikke udtømmende. For så vidt angår dranst 
2 Statsrefusion er der på en række områder flyttet grupperinger med henblik på at ska-
be plads til tværgående gruppering 001 Refusion efter den centrale refusionsordning 
og 003 Berigtigelser. Der er endvidere på en række funktioner indarbejdet gruppering 
til refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion.   
 
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
Der er alene i konteringsreglen til 02.22.05 jordforsyningsområdet præciseret, at æn-
dringer i brugen af grunde og jord til ubestemte formål alene skal finde sted i anlægs-
kartoteket.  
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Sanering (funktion 0.14) udgår bl.a. som følge af, at sanering og byfornyelse i dag ses i 
sammenhæng. Byfornyelsen (0.25.15) forenkles, hvorved en lang række funktioner og 
grupperinger, der kunne henføres til tidligere tiders lovgivning udgår. Der er således 
alene autoriseret grupperinger til kommunens udgifter og indtægter til byfornyelsen.  
 
Det skal særligt bemærkes, at der i konteringsreglerne er mulighed for at finansiere 
byfornyelsesprojekter via driften. Hertil skal dog bemærkes, at der i relation til lånereg-
lerne fortsat er krav om, at automatisk låneadgang til byfornyelsesprojekter efter lov om 
byfornyelse fortsat alene gælder for dranst 3 Anlæg.  
 
Der er autoriseret ny funktion (0.25.17) til kommunens udgifter til anvisningsretten samt 
statsrefusion heraf.  
 
De nuværende 0.21 Parker og legepladser, 0.23 Strandområder og 0.24 Kolonihaver 
erstattes af 0.28.20 Grønne områder og naturpladser. Udgifter til den nuværende 0.22 
Skove og naturområder registreres fremover på 0.38.53 Skove under naturbeskyttelse. 
Baggrunden for at forenkle kontoplanen her er, at definitionerne på de enkelte områder 
ikke i tilstrækkelig grad har sikret validitet i de registrerede data, hvorfor områderne 
slås sammen.  
 
De eksisterende 0.32 Idræts- og svømmehaller og, 0.33 Friluftsbade slås af forenk-
lingshensyn sammen med 0.31 Stadion og idrætsanlæg på ny 0.32.31 Stadions, 
idrætsanlæg og svømmehaller. Hermed er udgifterne til sportsanlæg samlet. Udgifter til 
campingpladser (tidligere funktion 0.34) skal fremover registreres på 0.32.35 Øvrige 
fritidsfaciliteter.  
 
Hovedfunktion naturbeskyttelse erstatter den tidligere funktion benævnte naturfredning 
(0.41) og udvides således, at der autoriseres ny funktion 0.38.50 Konkrete naturbeskyt-
telsesprojekter, 0.38 51 Administration af naturbeskyttelsesloven og natura 2000 pro-
jekter, 0.38.52 Fredningserstatninger, 0.38.53 Skove (tidligere registreret på 0.22) og 
0.38.54 Sandflugt (tidligere registreret på 0.90 Sandflugt).  
 
Det er særligt i konteringsreglerne præciseret, at udgifter til administration af natur- og 
miljøbeskyttelsesopgaver, herunder medarbejdere, der beskæftiger sig med natur- og 
miljøbeskyttelse, skal registreres på autoriseret gruppering på 6.45.51 Sekretariat og 
forvaltninger.  
 
Hovedfunktionen miljøbeskyttelsesområdet (tidligere benævnt øvrige foranstaltninger) 
udvides som følge, at af kommunerne i forbindelse med kommunalreformen overtager 
tilsyn og godkendelse af virksomheder. En række virksomheder skal takstfinansiere 
kommunernes kontrolopgaver, og der er på den baggrund autoriseret grupperinger til 
registrering, kontrol og tilsyn med hhv. brugerbetalingspligtige og ikke-
brugerbetalingspligtige virksomheder.  
 
Det skal bemærkes, at funktionerne til registrering af udgifter i forbindelse med reci-
pient spildevand (0.85) og vandindvinding (0.86) udgår og fremover skal registreres på 
funktion 0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.   
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0.92 Diverse indtægter og udgifter nedlægges, idet der til hovedfunktionen er et  fælles 
formål. Udgifter til offentlige toiletter, der tidligere blev registreret på funktion 0.92 Di-
verse formål, skal således fremover registreres på 0.52.10 Fælles formål.  
 
Kravene til registrering på 0.58.95 Redningsberedskab er bl.a. udvidet i lyset af indfør-
sel af risikobaseret dimensionering, der sætter yderligere fokus på beredskabsområ-
dets samlede opgaveløsning. På den baggrund er der behov for at kunne følge den 
lokale udgiftsudvikling på området. Der er autoriseret tre nye grupperinger til hhv. fæl-
les formål, forebyggelse og afhjælpende indsats.    
 
Hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder 
Det er vedrørende vejafvandingsbidrag (funktion 1.40, gruppering 91) præciseret, at 
dette alene gælder kommunale veje og private fællesveje. På ny gruppering 92 skal 
vejafvandingsbidrag vedrørende statsvejene registreres. Tidligere gruppering 93 og 95 
vedrørende vandafledningsbidrag for boliger og erhvervsejendomme slås af forenk-
lingshensyn sammen i én gruppering 93. Vandafledningsbidrag – boliger og erhvervs-
ejendomme.  
 
Det skal bemærkes, at detailkloakker (1.42) udgår, således udgifterne hertil fremover 
registreres på 01.35.41 Hoved- og detailkloakker.  
 
På affaldsområdet erstattes den eksisterende opdeling på renovation, genanvendelse, 
farligt affald, komposteringsanlæg (1.50 – 1.56) af en opdeling på affaldstyper (haveaf-
fald, pap, papir, m.v.) på funktionerne 1.38.60 – 1.38.66. Baggrunden er bl.a. et ønske 
om at skabe mere gennemsigtighed med gebyrerne på affaldsområdet. Det skal dog 
bemærkes, at der p.t. ikke er krav om gebyrfinansiering af affaldsområdet, men at så-
fremt kommunen vælger at gebyrfinansiere udgifterne, sker dette med hjemmel i miljø-
beskyttelseslovens § 48.  
 
Det skal endelig bemærkes, at der fremover er krav om selvstændig registrering af 
mellemværendet på balancen. Der er således på funktion 09.35.35 Andre forsynings-
virksomheder autoriseret grupperingerne 001 Ordninger for dagrenovation, 002 Ord-
ninger for storskrald og haveaffald, 003 Ordninger for glas, papir og pap, 004 Ordnin-
ger for farligt affald, 005 Genbrugsstationer og 006 Øvrige ordninger. Der er endvidere 
på 7.37.37 autoriseret grupperinger til renter af mellemværendet mellem forbrugerne 
og kommunens affaldshåndtering. Mellemværendet på affaldsområdet kan, såfremt 
kommunalbestyrelsen beslutter det, være omfattet af princippet om hvile-i-sig-selv og 
skal herefter balancere over en årrække.    
 
Det skal endelig bemærkes, at spildevandsområdet p.t. er genstand for et lovgivnings-
mæssigt serviceeftersyn. Der kan på den baggrund efterfølgende blive behov for juste-
ringer i kontoplanen. 
 
Hovedkonto 2. Transport og infrastruktur 
Den eksisterende 2.09 Øvrige fælles funktioner er nedlagt, idet der på hovedfunktionen 
allerede er én gruppering til øvrige udgifter og indtægter. Udgifterne registreres frem-
over på 02.22.01 Fælles formål.  
 
På 02.22.01 Fælles formål skal fremover registreres udgifter og indtægter i forbindelse 
med parkeringkontrollen (parkeringsfonde), der efter de nuværende regler skal regi-
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streres på 02.22 Vejanlæg. Baggrunden er, at parkeringskontrolindsatsen og parke-
ringsfonden ikke snævert hænger sammen med anlæg og drift af vejnettet, hvorfor 
parkeringsindsatsen fremover skal registreres på 02.22.01 Fælles formål.  
 
Der autoriseres ny funktion 02.28.12 Vejbelægninger til registrering af udgifter i forbin-
delse med forbedringer af vejbelægninger og reparationsarbejder vedrørende belæg-
ninger.  
 
Der autoriseres endvidere funktion 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer, 
hvor der alene skal registreres udgifter til forbedringer på eksisterende anlæg. Vejom-
rådet opsplittes på den baggrund således, at 02.28.22 Vejanlæg fremover alene er 
forbeholdt vejanlæg på arealer, der ikke hidtil har været anvendt til veje.   
 
Herudover er der autoriseret funktion 02.35.42 Kystbeskyttelse efter lov om kystbeskyt-
telse, hvor ansvaret som følge af kommunalreformen overgår fra amter til kommuner.  
 
Endelig skal nævnes, at 02.32 Skolebusdrift udgår. Udgifterne til transport af elever 
registreres fremover på 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen. 
 
Hovedkonto 3. Undervisning og kultur 
På funktion 03.01 Folkeskoler udgår gruppering 07 Skolebiblioteker. Som nævnt vil der 
på folkeskoleområdet inden udgangen af 2005 blive udmeldt en vejledende kontoplan. 
På dranst 2 Statsrefusion udgår grupperingerne til registrering af tilskud til lærernes 
videreuddannelse og tilskud til kommunale øvelseslokaler. De to nævnte grupperinger 
har ikke relation til lovgivningen fremover.   
 
På funktionerne 03.02-03.04 er der alene tale om nye overskrifter og opdaterede 
hjemmelshenvisninger. Funktion 3.06 Amtscentraler udgår, da opgaven overtages af 
statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner.  
 
På 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud registreres kommunens udgifter til 
skoleforløb for børn, der modtager tilbud på en lands- eller landsdelsdækkende institu-
tion. Der er således tale om institutioner, der drives alene af regionerne. På 03.22.08 
Kommunale specialskoler registreres udgifter til kommunale specialskoler, dvs. institu-
tioner, kommunen allerede driver eller overtager fra amtet Funktion 03.22.08 er omfat-
tet af krav om registrering på omkostningssted.  
 
For så vidt angår bidrag til statslige og private skoler (funktion 03.22.10) er der autori-
seret nye grupperinger 005 vedrørende bidrag til staten for sprogstimulering og 006 til 
det kommunale tilskud til fri grundskoler.  
 
Endelig er sprogstimulering udskilt fra funktion 03.11, gruppering 03 til særskilt registre-
ring på ny funktion 03.22.09 Sprogstimulering for børn i førskolealderen, og den speci-
alpædagogiske bistand til børn og voksne (der i den eksisterende kontoplan registreres 
på gruppering 01 og 02 på funktion 3.11) udskilles på selvstændig funktioner 03.22.16 
Specialpædagogisk bistand til børn i skolealderen og 03.22.17 Specialpædagogisk 
bistand til voksne. For de to sidstnævnte funktioner er der autoriseret grupperinger til 
hhv. den aktivitetsuafhængige objektive finansiering (grundtilskud) på gruppering 001 
med henblik på finansiel sikkerhed for fortsat opretholdelse af de særlige undervis-
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ningsinstitutioner og gruppering 002 til det faktiske køb af pladser på de nævnte under-
visningsinstitutioner.  
 
Som følge af kommunalreformen er en række undervisningsopgaver flyttet fra amt til 
stat. Det betyder, at de eksisterende funktioner 03.37 Prøveforberedende enkeltfags-
undervisning for voksne og 03.43 Bidrag til lærlingeuddannelsen udgår. Endvidere ud-
går hovedfunktionen gymnasier m.v. samt hovedfunktionen social- og sundhedsud-
dannelsen.  
 
På 03.30.44 Produktionsskoler autoriseres en ny gruppering 002 til kommunernes regi-
strering af tilskuddet til produktionsskolerne.  
 
Funktion 03.30.44 Erhvervsgrunduddannelser udvides med autoriseret gruppering 003 
til særlige tilskud til undervisning efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2.   
 
Funktion 03.49 Befordring af elever udgår. Der er i stedet autoriseret funktion 03.22.06 
Befordring af elever i grundskolen.  
 
På de øvrige områder på hovedkonto 3 (03.32.50 - 03.38.78) er der primært ændringer 
i hjemmelhenvisningerne. Dog udgår gruppering 01 Grundtilskud til daghøjskoler m.v. 
på funktion 03.77 daghøjskoler som følge af daghøjskolernes tidligere gennemførte 
overførsel til kommunerne, ligesom grupperingsstrukturen er tilpasset hensynet til at 
kunne trække oplysninger på tværs af kontoplanen.   
 
Hovedkonto 4. Sundhedsområdet 
Kommunalreformen betyder, at kommuner fremover får en større rolle i løsningen af 
den samlede sundhedsindsats. På den baggrund skal kommunerne fremover registrere 
udgifter og indtægter på hovedkonto 4 Sundhedsområdet.  De sundhedsudgifter, som 
kommunerne tidligere afholdt på hovedkonto 5 (tandpleje, sundhedstjeneste og særlige 
sygesikringsydelser) flyttes på den baggrund til hovedkonto 4.  
 
Der autoriseres en funktion 4.62.81 til kommunal medfinansiering af det regionale sy-
gehusvæsen. Der er autoriseret grupperinger til såvel grundtilskud og aktivitetsafhæn-
gige tilskud, jf. lov om regionernes finansiering. Hertil autoriseres grupperinger til kom-
munernes bidrag til sygesikringen og udgifter til genoptræning under indlæggelse. 
Formålet med at samle medfinansieringselementerne på hovedkonto 4 Sundhedsom-
rådet er at kunne give kommunalbestyrelsen et sammenhængende billede af medfi-
nansieringen i relation til f.eks. de igangsatte aktiviteter indenfor genoptræning og fore-
byggelse.  
 
Der autoriseres en funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræ-
ning. Der skal ikke i regnskabet sondres mellem udgifter til genoptræning og vedlige-
holdelsestræning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven, 
da det bl.a. er formålet med kommunalreformen at samtænke indsatsen på de to om-
råder. Det fremgår dog af konteringsreglerne, at kommuner i forbindelse med såvel 
budget- som regnskabsaflæggelse anmodes om til brug for de centrale myndigheder at 
skønne udgifternes omfang på henholdsvis social – og sundhedsområdet.  
 
Det skal vedrørende 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
bemærkes, at kommunerne i forbindelse med budgetindberetning for 2007 og indbe-
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retning af særlige regnskabsoplysninger fremover anmodes om at opgøre udgifterne til 
henholdsvis borgere, der modtager tilbud om genoptræning efter en behandlingsplan 
på baggrund af sundhedslovens bestemmelser og borgere, der modtager tilbud om 
genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens bestemmelser.   
 
På tandplejeområdet (tidligere funktion 5.83, nu funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje) 
udvides grupperingsstrukturen til også at dække den tidligere amtstandpleje (special-
tandpleje og omsorgstandplejen) for de under og over 18 årige (gruppering 004 og 
005).     
 
Den kommunale sundhedstjeneste flyttes fra 5.80 til 4.62.89 Kommunal sundhedstje-
neste. Henvisningen i konteringsreglerne til registrering af udgifterne til den almindelige 
lægeundersøgelse af skolepligtige børn udgår, og fremgår herefter alene af konterings-
reglerne for den regionale kontoplan.    
 
Der autoriseres funktion 4.62.88 Forebyggelse og sundhedsfremme. Der er ikke p.t. 
konkrete forslag om autorisering af grupperinger på funktionen.   
 
Den nuværende funktion 5.84 til særlige sygesikringsydelser udgår. Kommunerne skal 
dog forsat efter sundhedsloven afholde udgifter til begravelseshjælp og befordrings-
godtgørelse. Disse udgifter skal fremover registreres på gruppering 004 og 005 på 
4.62.90 Andre sundhedsudgifter. På denne funktion registreres endvidere de udgifter 
kommunerne tidligere afholdt til betaling for ophold på privathospitaler (gruppering 
001), hospiceophold (002) samt plejetakst for færdigbehandlede patienter.   
 
Hovedkonto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
Socialområdet  
Det skal indledningsvist bemærkes, at strukturen på hovedkonto 5 er justeret. Den nu-
værende fordeling af opgaver på funktionerne skal primært ses i lyset af en kontomæs-
sig ”knopskydning” over tid, der bl.a. bevirker, at der i dag ikke er nogen logisk sam-
menhæng mellem kontoplanens opbygning og den kommunale organisation. I forbin-
delse med nærværende tilpasning af kontoplanen som følge af kommunalreformen er 
strukturen på hovedkonto 5 på den baggrund søgt justeret, således at hensynet til mål-
grupper i højere grad er tilgodeset i hovedkontoens struktur.   
 
På områderne for dagtilbud til børn og unge, samt tilbud til børn med særlige behov er 
der kun mindre justeringer i forhold til reglerne i dag. I konteringsreglerne på daginstitu-
tionsområdet er bl.a. reglerne for mellemkommunale betalinger præciseret. Der er på 
tværs af funktionerne 5.25.11 Dagpleje til 5.25.18 (eksklusiv 5.25.17 Særlige dagtilbud) 
autoriseret en gruppering 02 Friplads. 
 
På området for børn og unge med særlige behov, er der med virkning fra budget 2006 i 
den eksisterende kontoplan indarbejdet en række ændringer. I forhold til nærværende 
kontoplanudkast er der primært tale om opdaterede hjemmelshenvisninger og rokerin-
ger i grupperinger under dranst 2 Statrefusion som følge af hensynet til de tværgående 
grupperinger.   
 
5.30 Ældreboliger og 5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v. er udeladt af kontoplanen 
med henblik på at undersøge mulighederne for fremadrettet at etablere mere hen-
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sigtsmæssig registreringspraksis på boligområdet. Kontoplan og konteringsregler for 
boligområdet forventes fremsendt ultimo 2005.   
 
Funktion 5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede m.v. er ændret, idet den fo-
rebyggende indsats er udskilt i ny funktion 5.32.33 Forebyggelse for ældre og handi-
cappede. Således skal udgifter ført på 5.32, gruppering 03 Generelle tilbud med aktive-
rende og forebyggende sigte registreres på 5.32.33 gruppering 002. Udgifter på grup-
pering 05 Forebyggende hjemmebesøg skal registreres på funktion 5.32.33, gruppe-
ring 001 og endelig skal udgifter vedrørende afløsning, aflastning og genoptræning 
registreres på hhv. 4.62.82 gruppering 001 og gruppering 006 fremover registreres på 
5.32.33, gruppering 003.  
 
Grupperingerne til SKP-ordningen (05.38.53 Støttekontaktpersonordningen) er tilrettet 
med henblik på at skabe en mere logisk opbygning af ydelserne. Således er ordningen 
for døvblinde, den nye gruppering 005 flyttet fra gruppering 04. Det skal bemærkes, at 
tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med nedsat fysisk funktionsevne efter 
servicelovens § 96 skal registreres på 5.32.32, gruppering 03.  
 
Det eksisterende 5.54 Hjælpemidler flyttes til ældre- og handicapområdet og opdeles i 
5.32.35 Hjælpemidler m.v. for personer under 67 år og 5.32.36 Hjælpemidler m.v. til 
personer over 67 år, der får identiske grupperingsstrukturer. Grupperingsstrukturen er i 
samme forbindelse ændret.  
 
Gruppering 01 er uændret på de to funktioner i forhold til det eksisterende regelsæt. 
Udgifter fra gruppering 08 Optiske synshjælpemidler skal registreres på gruppering 
002. Udgifter fra gruppering 09 Arm- og benproteser skal registreres på gruppering 
003. Udgifter fra gruppering 10 Høreapparater skal registreres på 004. Udgifter fra 
gruppering 2 og 12 vedrørende Ortopædiske hjælpemidler skal registreres på gruppe-
ring 005. Udgifter vedrørende gruppering 3 og 13 Inkontinens- og stomihjælpemidler 
skal registreres på gruppering 006 Udgifter vedrørende gruppering 4 og 14 andre for-
brugshjælpemidler skal registreres på gruppering 007 Udgifter fra gruppering 19 It-
hjælpemidler skal registreres på gruppering 008 Udgifter fra gruppering 5 og 15 For-
brugsgoder skal registreres på gruppering 009 Udgifter fra gruppering 6 og 16 Hjælp til 
boligindretning skal registreres på gruppering 010 Udgifter fra gruppering 7 og 17 støtte 
til individuel befordring skal registreres på gruppering 011 Indtægtsgrupperingerne 91, 
92 og 93 bibeholdes, hvorimod der fremover ikke bliver behov for indtægter ved tilba-
gebetaling af hjælp til boligindretning (gruppering 94) og tilbagebetaling for støtte til køb 
af bil ydet før 1. januar 2002 (gruppering 95).  
 
Der er autoriseret en ny funktion 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. 
vedrørende pasning af døende i eget hjem. Funktionen er udskilt fra 5.54, gruppering 
20. Baggrunden er, at plejevederlag er en ydelse og ikke et hjælpemiddel og falder 
derfor udenfor formålet med funktionen.     
 
Tilbud til voksne på revalidering, misbrugere og botilbud til handicappede og psykisk 
syge er samlet under hovedfunktion Voksne med særlige behov. Med henblik på at 
sikre en bedre registrering af udgifter efter servicelovens bestemmelser er botilbud-
sområdet generelt justeret.  
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5.55 Botilbud til længevarende ophold for sindslidende og 5.56 Amtskommunale botil-
bud til midlertidigt ophold for sindslidende nedlægges, hvorefter kommunerne fremover 
skal registrere botilbud til psykisk syge, handicappede og personer med nedsat fysisk 
og psykisk funktionsevne på 5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale proble-
mer, 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold og 5.38.52 Botilbud til midlertidige 
ophold. Der er på botilbudsområderne for midlertidigt ophold (5.32.52) og længereva-
rende ophold (5.32.50) endvidere autoriseret gruppering 005 Personlig og praktisk bi-
stand.   
 
Funktionerne 5.38 Beskyttet beskæftigelse og 5.39 Aktivitets- og samværstilbud er 
flyttet til 5.38.58 Aktivitets- og samværstilbud og 5.38.59 Beskyttet beskæftigelse. Der 
er på de to funktioner autoriseret tre grupperinger til registrering af hhv. beskyttet be-
skæftigelse / aktivitetstilbud for hhv personer med særlige sociale problemer (gruppe-
ring 001), nedsat funktionsevne (gruppering 002) og til personer under stofmisbrugs-
behandling (gruppering 003).   
 
Det skal bemærkes, at rådgivningsindsatsen er flyttet fra funktion 5.46 til funktion 
5.35.40 Rådgivningsinstitutioner. Der er i den forbindelse autoriseret en ny gruppering 
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter.  
 
På 5.38.44 Alkoholbehandling er strukturen udvidet med grupperinger til dag-, døgn og 
ambulant behandling af stofmisbrugere. Ønsket om særskilt registrering af den ambu-
lante behandling skal ses i lyset af, at kommunerne med kommunalreformen overtager 
amternes alkoholambulatorier.  
 
På 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere er strukturen udvidet med grupperinger til 
dag- og døgnbehandlingstilbud til personer under og over 18 år. Her har særligt hensy-
net til behandlingsgarantien og udviklingen i udgifterne til behandling af særligt unge 
stofmisbrugere været medvirkende årsag til den udvidede kontoplan. 
 
For så vidt angår tilbud til udlændinge (5.46.60 Introduktionsprogram – 5.46.65 Repa-
triering) vedrører ændringerne kun justerede hjemmelshenvisninger, samt at gruppe-
ring 96 Tilskud til danskuddannelse under funktion 5.60 udgår.   
 
På hovedfunktion førtidspensioner og personlige tillæg er der autoriseret ny funktion 
5.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion tildelt efter reglerne gældende fra 1. janu-
ar 2003.  
 
På 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion autoriseres gruppering 02 Højeste og 
mellemste førtidspension med 50 pct. refusion. På funktion 5.48.69 autoriseres under 
dranst 2 gruppering 004 Refusion af førtidspension af højeste og mellemste førtidspen-
sion med 35 pct. refusion og 005 Refusion af almindelig og forhøjet almindelig førtids-
pension med 35 pct. refusion.  
  
Beskæftigelsesområdet      
Ændringen af strukturen på hovedkonto 5 indebærer bl.a., at beskæftigelsesindsatsen 
samles på kontoplanen. Med de gennemførte ændringer følger kontoplanen en mere 
logisk struktur i forhold den lokale organisering.    
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Kontanthjælp (5.01), kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (5.04) og 
aktiverede kontanthjælpsmodtagere (5.05) er generelt flyttet til hovedfunktion ”Kontant-
ydelser”.  
 
Kontanthjælp flyttes fra 5.01 til 5.58.73. Kontanthjælpsområdet er tyndet ud som følge 
af, at der er etableret en ny funktion 5.58.72 Sociale ydelser. Grupperingerne 004 Ud-
gifter vedrørende samværsret mv. med børn, 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling, 
008 Hjælp til enkeltudgifter, 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne, 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, 015 Hjælp til 
dækning af tabt arbejdsfortjeneste og 017 Efterlevelseshjælp er flyttet fra kontanthjælp 
5.01 til ny funktion 5.58.72 Sociale ydelser. Baggrunden er, at disse ydelser ikke reelt 
har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse og nu er 
samlet. Den oprindelige grupperingsnummerering er imidlertid bevaret.     
 
På 5.58.73 Kontanthjælp er der ingen ændringer i indholdet af de nuværende gruppe-
ringer. Hjemmelsgrundlaget er dog opdateret.  
 
5.04 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge flytter til 5.58.74 Der er ingen ændrin-
gerne på kontoplanens dranst 1. På dranst 2 Statsrefusion er gruppering 03 Berigtigel-
ser ny.  
 
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere flytter til 5.58.75. I forhold til den nuværende 
kontoplan er gruppering 02 nedlagt med virkning fra regnskab 2006. Gruppering 012 
og 014 er flyttet fra 5.58.73 Kontanthjælp til funktionen. De øvrige grupperinger er 
uændrede.  
 
Det skal, for så vidt angår dranst 2 Statsrefusion, bemærkes, at denne er tilpasset så-
ledes, gruppering 01 og 03 kan anvendes til tværgående formål. På den baggrund er 
tidligere gruppering 01 ændret til 002 og tilskud fra EU flyttet fra 004 til 020.  
 
Revalideringsområdet (nuværende 5.40 og 5.41) er flyttet til hhv. 5.57.80 Revalidering 
og 5.57.81 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. Bemærk, 
at henvisninger til skånejob er erstattet af henvisninger til job med løntilskud. Det er 
endvidere formålet at samle tilskud m.v. vedrørende revalidering på én funktion, hvor-
for grupperingerne 001, 003, 006, 008 og 011 er flyttet til funktionen fra kontanthjælps-
området (funktion 5.01 Kontanthjælp).      
 
På 5.48.67 Personlige tillæg er autoriseret ny gruppering 10 til tandproteser, helbreds-
tillæg. De på funktionen øvrige grupperinger er alene flyttet til ny gruppering. Således 
er gruppering 01 Briller, helbredstillæg flyttet til gruppering 007, gruppering 02 Medicin, 
helbredstillæg er flyttet til gruppering 008, gruppering 03 Varmetillæg med 75 pct. refu-
sion er flyttet til gruppering 013, gruppering 04 Tandlægebehandling, helbredstillæg er 
flyttet til gruppering 009, gruppering 05 Fysioterapi, kiropraktor, m.v. er flyttet til gruppe-
ring 11, gruppering 06 Medicin, personlige tillæg er flyttet til gruppering 002, gruppering 
07 Tandlægebehandling, personlige tillæg er flyttet til gruppering 003, gruppering 08 
Fysioterapi, fodterapi m.v. er flyttet til gruppering 004, gruppering 09 Briller, personlige 
tillæg er flyttet til gruppering 001, gruppering 10 Supplement til pensionister med ned-
sat pension m.v. er flyttet til gruppering 005 og gruppering 11 Fodbehandling, helbred-
tillæg er flyttet til gruppering 006. Gruppering 12 bibeholdes med uændret indhold.    
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På 5.48.67 Personlige tillæg autoriseres på dranst 2 gruppering 04 Refusion af person-
lige tillæg og helbredstillæg.  
 
Revalidering 5.57.80 gruppering 02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion, der i dag 
registreres på 5.01 Kontanthjælp gruppering 02 erstatter gruppering 02 fra 5.40, der er 
nedlagt. Endvidere er gruppering 007 Løntilskud m.v. fra 5.01 kontanthjælp til 5.57.80 
Revalidering, gruppering 008.  
 
På dranst 2 Statsrefusion flyttes gruppering 03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 
75 pct. refusion til gruppering 006 for at skabe plads til den tværgående gruppering 003 
Berigtigelser.  
 
5.57.81 Løntilskud m.v. er alene ændret med nye hjemmelshenvisninger og moderni-
serede tekster i forhold til den eksisterende funktion 5.41 Løntilskud m.v.      
 
5.68.93 Jobcentre er ny funktion og afspejler kommunernes nye opgaver på beskæfti-
gelsesområdet, bl.a. beskæftigelsesindsatsen overfor de forsikrede ledige. Det skal 
særligt bemærkes, at administrationsudgifter, herunder udgifter til medarbejdere be-
skæftiget på området, skal registreres på autoriseret gruppering på 6.45.51.  
 
Der er endvidere en ny funktion 5.68.94 Pilotjobcentre. Det endelige antal pilotjobcent-
re er ikke endeligt fast, men hver kommune får enten et jobcenter eller et pilotjobcen-
ter. Strukturen på funktionen afspejler finanslovens opbygning med henblik på at kunne 
indarbejde den statslige del i indsatsen.  
 
På 5.68.96 Servicejob udgår gruppering 01. Under dranst 2 Statsrefusion er gruppe-
ringsnumrene tilpasset kravet om tværgående nummerering.   
 
På 5.68.98 er der opdaterede hjemmelhenvisninger på grupperingerne 004 Særlig til-
rettelagte projekter i kommunalt regi, 005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi, 006 
Arbejdsmarkedsuddannelser, 007 Andre uddannelser m.v., 009 Jobtræning med løntil-
skud til offentlige virksomheder, 018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog 
for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere og 092 Indtægter 
vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. Gruppering 008 og 019 er 
nye som følge af etablering af jobcentre og pilotjobcentre. Gruppering 17 Amtskommu-
nale tilskud udgår.  
 
Den eksisterende funktion 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde nedlægges og udgifter-
ne skal fremover registreres på 5.70.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og andre socia-
le formål, gruppering 03 Støtte til frivilligt socialt arbejde. De opgaver der af de eksiste-
rende konteringsregler skal registres på 5.99 skal fremover registreres på funktionens 
øvrige to grupperinger - gruppering 001 Tinglysningsafgift m.v. og 002 Udgifter til husly 
(§ 80).    
 
Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration  
Administrationsområdet er kun i mindre omfang ændret.  
 
Kommunernes fremtidige erhvervsfremmeindsats afspejles i nye grupperinger til turis-
me (6.48.62), innovation og anvendelse af ny teknologi (6.48.66), erhvervsservice og 
iværksætteri (6.48.67) samt særlige projekter vedrørende udvikling af yder-, og landdi-
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striktsområder (6.48.68). Hovedfunktionen skifter navn fra ”Diverse udgifter og indtæg-
ter” il ”Erhvervsudvikling, turisme og landdistriktsudvikling”.  
 
Funktion 06.61 Indtægter fra systemeksport udgår.  
 
Endelig er autoriseret grupperinger 001-003 til administrationsudgifter vedrørende na-
tur- og miljøbeskyttelse samt jobcentre og pilotjobcentre.  
 
Hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning, skatter, m.v.  
På hovedkonto 7.35.35 er renteudgifter i forbindelse med mellemværendet med forsy-
ningsvirksomheden opdelt i forhold til de under affaldshåndtering nævnte områder. 
Grupperingsstrukturen følges endvidere på status (9.35.35).   
 
Det er præciseret under 7.58.78 Kursgevinster og kurstab, gruppering 008 vedrørende 
andre obligationer, at her registreres endvidere andre værdipapirer, herunder optioner 
og swapaftaler.   
 
Under tilskud og udligning autoriseres funktion 7.62.82 til registrering af kommunens 
bidrag til de regionale udviklingsopgaver, jf. lov om regionernes finansiering. Det skal 
dog bemærkes, at der som følge af finansieringsreformen vil blive en række ændringer 
på området vedrørende generel finansiering.  
 
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger  
På 8.32.24 Indskud i landsbyggefonden autoriseres gruppering 001 Grundkapitalind-
skud, 002 Indskud vedrørende ældreboliger og 003 Driftsstøttelån. 
 
På 8.51.52 Anden gæld autoriseres gruppering 003 til supplerende pensionsydelse, 
004 Ventetillæg (opsat pension), 005 Engangsbeløb (opsat pension) og 008 Supple-
rende opsparingsordning for førtidspensionister. Endelig autoriseres gruppering 018 
Delpension.  
 
Som nævnt forenkles konteringspraksis for håndtering af periodeafgræsninger som 
følge af forhold, der vedrører kommende regnskabsår. Der er fremover alene autorise-
ret én periodeafgrænsningskonto (08.28.17 Mellemregninger med foregående og føl-
gende regnskabsår) på hovedkonto 8. Periodeafgrænsningskontiene 8.28.16 Andre 
tilgodehavender, 8.51.51 Forudbetalt refusion og 8.51.60 Mellemregninger med fore-
gående og følgende regnskabsår udgår.  
 
Ændringerne indebærer, at afholdelse af udgifter (f.eks. løn og udbetaling af pensioner) 
og oppebæring af indtægter (lønrefusion), der skal periodeafgrænses ved årsregnska-
bets afslutning, skal registreres på 8.28.17, uanset om der er tale om forskydninger i 
kortfristet tilgodehavender eller kortfristet gæld.    
 
Hovedkonto 9. Balance 
Udover de under overfor beskrevne forhold vedrørende indskud i landsbyggefonden, 
håndtering af periodeafgrænsningskonti og regulering af mellemværendet med kom-
munen på affaldsområdet, er der alene indsat gruppering 002 på 9.53.32 Elforsyning til 
elselskabernes sideløbende aktiviteter, jf. konteringsreglen herom.  
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Behov for justeringer i kontoplanen i perioden fra november 2005 til 1. januar 
2007 
 
Arbejdet med at udarbejde en revideret kontoplan for kommuner og regioner har på en 
række områder været påvirket af, at det på en række områder på nuværende tidspunkt 
ikke er fuldt afklaret, hvilke oplysninger det for fremtiden bliver relevant at kunne træk-
ke ud af det kommunale budget- og regnskabssystem. Det gælder særligt opgaver, 
hvor opgavefordelingen ændres væsentligt. En række bemyndigelsesbestemmelser er 
således endnu ikke udmøntet  
 
Der vil på den baggrund formentlig blive behov for at foretage justeringer i kontoplanen 
på enkelte områder frem mod 1. januar 2007. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil, 
såfremt justeringer i kontoplanen bliver nødvendigt med virkning fra og med budget 
2007 informere kommunerne herom hurtigst muligt.   
 
Endelig skal nævnes de i indledningen omtalte konsekvensrettelser i reglerne om bud-
get- og regnskabsaflæggelse, revision, m.v. (jf. Budget- og regnskabssystemets kapitel 
5-10).  
 
Det forventes på baggrund af ovenstående, at en samlet publikation af ”Det kommuna-
le budget- og regnskabssystem, 1. version” er tilgængelig på www.im.dk (under Bud-
get- og regnskabssystem) i sommer 2006. Elektroniske abonnenter til Budget- og 
regnskabssystemet får automatisk besked herom.  
  
Det skal bemærkes, at 1.udkast til kapitel 1-4 i ”Det kommunale budget- og regnskabs-
system” er placeret samlet under hovedskriften ”Følgebreve” på www.im.dk (under 
Budget- og regnskabssystem).  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Sylvest Nielsen 
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Appendiks 1: Love vedtaget i forbindelse med kommunalreformen 

 

Beskæftigelsesministeriet, www.bm.dk  

2 love 

Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats. 

Lov nr. 523 af 24. juni 2005 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 
flere love. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen). 

Finansministeriet, www.fm.dk  

1 lov 

Lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets områ-
de. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen).  

Forsvarsministeriet, www.fmn.dk  

1 lov 

Lov nr. 534 af 24. juni 2005 om ændring af beredskabsloven. (Konsekvensrettelser i 
forbindelse med kommunalreformen). 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, www.im.dk  

12 love 

Lov nr. 546 af 24. juni 2005 - Sundhedsloven. 

Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæse-
net. 

Lov nr. 545 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og 
visse andre områder. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen). 

Lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning. 

Lov nr. 541 af 24. juni 2005 om forpligtende kommunale samarbejder. 

Lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med 
kommunalreformen. 

Lov nr. 544 af 24. juni 2005 om kommunale borgerservicecentre. 

Lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering. 

Lov nr. 538 af 24. juni 2005 om ændring af Lov om Begunstigelser for en Kreditforening 
af Kommuner i Danmark. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen). 

Lov nr. 548 af 24. juni 2005 om et evalueringsinstitut for kommuner m.v. 

Lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, 
Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. 

Lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling. 
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Justitsministeriet, www.jm.dk  

2 love  

Lov nr. 551 af 24. juni 2005 om ændring af færdselsloven og pasloven. (Kommunernes 
varetagelse af visse opgaver på kørekort- og pasområdet som led i kommunalrefor-
men). 

Lov nr. 552 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. 
(Ændringer som følge af kommunalreformen). 

Kulturministeriet, www.kum.dk  

4 love 

Lov nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på kulturområdet. (Udmønt-
ning af kommunalreformen på kulturområdet). 

Lov nr. 562 af 24. juni 2005 om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven og 
lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og om ophævelse af lov om regionale 
faglige kulturmiljøråd. (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår museums-
området m.v.). 

Lov nr. 561 af 24. juni 2005 om ændring af musikloven. (Udmøntning af kommunalre-
formen, for så vidt angår musikområdet). 

Lov nr. 519 af 21. juni 2005 om ændring af teaterloven. (Udmøntning af kommunalre-
formen, for så vidt angår teaterområdet). 

Miljøministeriet, www.mim.dk  

8 love  

Lov nr. 565 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljø og genteknologi. (Konsekvens-
rettelser som følge af kommunalreformen).  

Lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord. (Udmøntning af 
kommunalreformen). 

Lov nr. 566 af 24. juni 2005 om ændring af lov om råstoffer. (Udmøntning af kommu-
nalreformen for så vidt angår råstofplanlægning og -indvinding på land).  

Lov nr. 567 af 24. juni 2005 om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Udmøntning af 
kommunalreformen). 

Lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster 
og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning 
m.v. (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår organisering af myndighe-
derne m.v.). 

Lov nr. 569 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Udmøntning af 
kommunalreformen for så vidt angår organiseringen af myndigheder m.v.). 

Lov nr. 564 af 24. juni 2005 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om 
vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love. (Udmønt-
ning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet). 

Lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning. (Udmøntning af kom-
munalreformen).  
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Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, www.minff.dk  

1 lov 

Lov nr. 525 af 24. juni 2005 m ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov 
om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Udmøntning af 
kommunalreformen på det familieretlige område). 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, www.fvm.dk  

1 lov 

Lov nr. 536 af 24. juni 2005 om ændring af jordfordelingsloven, landdistriktsstøtteloven, 
lov om drift af landbrugsjorder og forskellige andre love på Fødevareministeriets områ-
de. (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår miljøvenlige jordbrugsforan-
staltninger, samt konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).  

Skatteministeriet, www.skat.dk  

5 love 

Lov nr. 427 af 6. juni 2005 - Skatteforvaltningsloven 

Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvalt-
ningsloven. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.). 

Lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer. 

Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om 
kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som 
følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - samlingen af inddrivel-
sen i Skatteministeriet). 

Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love. (Forenkling, harmonisering 
og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed 
for anvendelse af digitale lønsedler). 

Socialministeriet, www.social.dk  

3 love 

Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service. 

Lov nr. 574 af 24. juni 2005 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område og andre love og om ophævelse af lov om udlægning af åndssva-
geforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjene-
stemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af 
lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand (Konsekvensrettelser på det sociale om-
råde som følge af kommunalreformen). 

Lov nr. 575 af 24. juni 2005 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om fremme 
af privat udlejningsbyggeri og forskellige andre love (Konsekvensrettelser på boligom-
rådet som følge af kommunalreformen). 
 

Trafik- og Energiministeriet, www.trm.dk  

4 love 
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Lov nr. 583 af 24. juni 2005 om ændring af lov om offentlige veje, lov om private fæl-
lesveje, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, lov om vintervedligeholdelse og ren-
holdelse af veje samt lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom. (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår vej- og ekspropriations-
lovgivningen). 

Lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber. 

Lov nr. 581 af 24. juni 2005 om ændring af lov om kystbeskyttese, forskellige love om 
digeanlæg, lov om havne, lov om luftfart og lov om færgefart. (Konsekvensrettelser af 
kommunalreformen). 

Lov nr. 584 af 24. juni 2005 om ændring af lov om fremme af besparelser i energifor-
bruget, lov om Elsparefonden og lov om fremme af energi- og vandbesparelser i byg-
ninger. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen). 

Undervisningsministeriet, www.uvm.dk  

4 love 

Lov nr. 591 af 24. juni 2005 om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannel-
se og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mel-
lemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og 
forskellige andre love på Undervisningsministeriets område. (Udmøntning af kommu-
nalreformen for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervis-
ningsmidler samt tekniske konsekvensændringer). 
 
Lov nr. 592 af 24. juni 2005 om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervis-
ning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige 
andre love. (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår specialundervisning, 
forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning m.v.) 

Lov nr. 593 af 24. juni 2005 om ændring af lov om produktionsskoler, lov om støtte til 
folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og dag-
højskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven) og forskellige andre love på 
Undervisningsministeriets området. (Konsekvensændringer som følge af kommunalre-
formen). 

Lov nr. 590 af 24. juni 2005 om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til stu-
dentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, 
lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddan-
nelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love. (Udmøntning af 
kommunalreformen for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundheds-
uddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC)). 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, www.oem.dk     

2 love 

Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. 

Lov nr. 601 af 24. juni 2005 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov 
om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., konkurren-
celoven og lov om stormflod og stormfald (Udmøntning af kommunalreformen med 
henblik på præcisering af adressebetegnelser m.v.). 
 
 


