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Hermed følger 22. omgang rettelsessider til Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner og amtskommuner.  

22. omgang rettelsessider  

Indledningsvis skal nævnes, at som følge af gradvis overgang til omkostningsregistre-
ring og deraf følgende omflytninger af konti fra hovedkonto 8 til hovedkonto 7, samt 
etablering af konti til registrering af aktiver og passiver i forbindelse med etablering af 
åbningsbalancen, er flere afsnit under de nævnte kapitler tilrettet.   

Der er foretaget ændringer i kapitlerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10.  

Kapitel 1 er opdateret for så vidt angår henvisningen til Indenrigs- og Sundhedsministe-
riets bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003, der erstatter bekendtgørelse nr. 
1037 af 12. december 1999. Denne ændring er endvidere fortaget i kapitlerne 5 og 7.   

Kapitel 2 er opdateret, idet bekendtgørelse nr. 1094 af 12. december 2003 vedrørende 
den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning erstatter bekendtgørelse 
nr. 1130 af 15. december 2002. Endvidere er foretaget ændringer fsva anvendelse af 
dranst i forbindelse med omkostningsregistrering.    

Kapitel 3 er opdateret. Autoriseret funktion 8.91 Ejendomsværdiskat, gruppering 03 
Efterreguleringer, funktion 8.25 Andre Langsigtede udlån og tilgodehavender, gruppe-
ring 02 Forskydning i lån til betaling af ejendomsskatter, funktion 8.86 Særlige tilskud, 
gruppering 8 Særlige tilskud til Københavns og Frederiksberg kommuner, jf. grund-
takstmodellens overgangsordning og funktion 5.98 Beskæftigelsesforanstaltninger, 
gruppering 7 Andre uddannelser og 9 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksom-
heder er nu korrekt optaget i kontoplanen.  

Kapitel 4 er ændret for så vidt angår konteringsregler for hovedkonto 5, jf. orienterings-
skrivelserne af 25. juni 2003 om Beskæftigelsesministeriets lovpakke, 23. juli 2003 om 
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personaleoversigt og madordning, 26. september 2003 om ændring af integrationslo-
ven og 15. oktober 2003 om ændret udbetaling for forsikrede ledige. Ændrede konte-
ringsregler i forbindelse med omkostningsregistrering på hovedkonto 7, 8 og 9 med 
virkning fra 1. januar 2004 er der orienteret om 2. juli 2003 og 6. oktober 2003. Endvi-
dere er indarbejdet ændrede principper for værdiansættelser af visse finansielle aktiver 
og forpligtelser, jf. orienteringsskrivelse af 18. december 2003.   

Endvidere korrigeres kapitel 4, således at funktionerne 5.38 Beskyttet beskæftigelse og 
5.39 Aktivitets- og samværstilbud korrekt placeres under hovedfunktion Revalidering 
m.v., jf. orienteringsskrivelse af 17. december 2001. Under afsnit 4.5.2 er konterings-
reglen for funktion 5.01 Kontanthjælp, gruppering 03 Støtte til særlige udgifter udvidet i 
forbindelse med deltagerbetaling efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, 
jf. brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 11. december 2003 til amter og kommuner. I 
kapitlets afsnit vedrørende ældreboliger (afsnit 4.5.5) præciseres, at såvel anlægs- 
som driftsudgifter er undtaget fra reglerne vedrørende den kommunale og amtskom-
munale momsudligningsordning. Afsnittet om ældreboliger er endvidere ændret som 
følge af overgang til omkostningsregistrering fra og med regnskab 2004, jf. oriente-
ringsskrivelsen af 19. december 2003.     

Det skal nævnes, at afsnit 4.5 i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner fremover er opdelt i mindre afsnit (afsnit 4.5.0 - 4.5.11) efter hovedfunkti-
on(er) med henblik på at gøre afsnittet mere overskueligt.       

Kapitel 5 er ændret vedrørende bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003, der 
erstatter bekendtgørelse nr. 1037 af 12. december 1999.   

Kapitel 6 er justeret for så vidt angår boks 6.2, hvor punkt vedrørende kommunalbesty-
relsens stillingtagen til de samlede skatter var udeladt ved udsendelse af 21. omgang 
rettelsessider.   

Kapitel 7 er justeret, idet der ikke længere skal udarbejdes personaleoversigt til budget-
tet, jf. orienteringsskrivelse af 23. juli 2003. Kapitlet er endvidere udvidet med regler for 
god bogføringsskik og regler vedrørende regnskabsmæssig redegørelse for beregning 
af priser i forhold til frit valg af leverandør af personlig og praktisk bistand, jf. oriente-
ringsskrivelse af 18. december 2003.  Endvidere er indsat nyt afsnit 7.2.6 vedrørende 
udarbejdelse af likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen til kommunalbesty-
relsens medlemmer, jf. orienteringsskrivelse af 18. december 2003.  

Kapitel 8 om vejledning om måling og registrering af aktiver i anlægskartoteket er ænd-
ret som følge af aftalerne om den kommunale og amtskommunale økonomi for 2004, 
hvorefter registrering af ikke-operative aktiver og infrastrukturelle aktiver ikke skal op-
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tages i anlægskartoteket. Endvidere er indarbejdet særligt afsnit vedrørende regn-
skabspraksis i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen, jf. orienteringsskri-
velse af 6. oktober 2003. Endelig er det præciseret, at aktiver som tilhører selvejende 
institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, kan optages i kom-
munens anlægskartotek. Der er ikke krav herom, da anlægskartoteket er til intern brug 
i kommunen. Derimod skal aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsover-
enskomst fremgå af kommunens regnskab og balance efter de hidtidige regler. 

Kapitel 10 er opdateret for så vidt angår budget- og regnskabsrelaterede uddrag af 
lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 vedrørende lov om kommunernes sty-
relse. Endvidere er indarbejdet følgende nye bekendtgørelser: 

• Bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om kommunernes budget- og regn-
skabsvæsen, revision m.v. 

• Bekendtgørelse nr. 1128 af 15. december 2003 om ændring af bekendtgørelse om 
kommunernes låntagning  

• Bekendtgørelse nr. 1094 af 12. december 2003 om den kommunale og amtskom-
munale momsudligningsordning.   

Herudover skal nævnes, at såvel kontoplan og konteringsregler for så vidt angår forsy-
ningsområdet er konsekvensrettet i forhold til orienteringsskrivelse af 14. november 
2002.  

Endvidere er det præciseret, at der ved registrering på funktionerne 9.36-9.44 skal an-
vendes dranst 8 (aktiver), og at der ved registrering på funktionerne 8.91-8.94 skal an-
vendes dranst 5. Dette er en korrektion i forhold til orienteringsskrivelse af 6. oktober 
2003 (bilag D) vedrørende omkostningsregistrering af fysiske aktiver   

Endelig er der foretaget en række sproglige justeringer uden registreringsmæssig be-
tydning. 

Sanering af kontoplanen for kommuner og amtskommuner 

Som opfølgning på frihedsbrevet fra januar 2002, er det i Budget- og regnskabsudval-
get besluttet med virkning fra budget 2005 at nedlægge følgende funktioner og gruppe-
ringer, der kun i begrænset omfang bliver anvendt:   

• Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger. Funktion 73. Arbejder for 
fremmed regning.  

• Hovedkonto 3. Undervisning og kultur. Funktion 10. Bidrag til statslige og private 
skoler. Gruppering 02. Elever i øvelseslokaler samt i grundskoler ved statens gym-
nasieskoler og studenterkurser.  
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• Hovedkonto 5. Social- og Sundhedsvæsen. Funktion 30. Ældreboliger. Gruppering 
06. Tab på garantier.  

• Hovedkonto 5. Social- og Sundhedsvæsen. Funktion 32. Pleje og omsorg m.v. 
Gruppering 06. Advokatbistand.  

• Hovedkonto 5. Social- og Sundhedsvæsen. Funktion 91. Boligsikring. Gruppering 
04. Tilskud og lån til ejere og andelshavere i kollektive boligfællesskaber samt 
blandede bofællesskaber.  

• Hovedkonto 6. Administration. Administrativ organisation. Funktion 51. Gruppering 
96. Administrationsvederlag vedrørende drift og vedligehold af hovedlandeveje og 
motorveje.  

• Hovedkonto 6. Administration. Administrativ organisation. Funktion 64. Jordkøbs-
nævn. Gruppering 01. Sekretariatsbetjening, 02. Tilskud og 03. Andre udgifter og 
indtægter.  

• Hovedkonto 7-9. Finansiel status. Funktion 73. Offentligt emitterede obligationer i 
indland.    

• Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Funktion 85 Sektor-
specifikke udligningsordninger, gruppering 05 Udligning vedrørende jobtræning.   

 

Kontoplanen og konteringsreglerne er justeret i overensstemmelse hermed.  

Orienteringsskrivelser og følgeskrivelser er tilgængeligt på Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriets hjemmeside (www.im.dk). Her er endvidere mulighed for at printe publikatio-
nen Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, eller afsnit heraf, 
samt tilmelde sig abonnementsordningen. Gennem tilmelding til abonnementsordnin-
gen gives direkte besked om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner 
og amtskommuner.  

Spørgsmål vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner 
kan rettes til Henning Elkjær Nielsen, Karsten Stentoft eller Jakob Sylvest Nielsen. 

 

Med venlig hilsen 

Jakob Sylvest Nielsen 

 


