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Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser, der henhører under lov
om aktiv socialpolitik og lov om social service, er placeret først, funktionerne
5.01-5.54. Dernæst følger på funktionerne 5.67-5.71 sikringsydelser mv. i henhold til lov om social pension og lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Fuldt
refusionsdækkede sikringsydelser registreres dog på funktion 8.52. Som den
tredje hovedgruppe følger de kommunale sundhedsmæssige foranstaltninger,
funktionerne 5.81-5.90, og som fjerde hovedgruppe registreres udgifter og indtægter vedrørende forskellige former for boligstøtte mv. på funktionerne 5.915.94. Endelig registreres arbejdsmarkedsforanstaltninger – herunder efter aktivloven – på funktionerne 5.95-5.98.
Det bemærkes, at amtskommunernes udgifter til sygesikring registreres under
hovedkonto 4.
Administrationsudgifter
Udgifter til den centrale administration af social- og sundhedsvæsenet registreres på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører institutionerne under social- og sundhedsvæsenet, registreres derimod på
funktionerne under hovedkonto 5.
Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere
institutioner eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6.
Udgifter og indtægter vedrørende de amtskommunale konsulentfunktioner, der
udgår fra institutionerne, registreres på funktion 5.46. Udgifter og indtægter
vedrørende rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på
hovedkonto 6. Udgifter til samråd vedrørende bevilling af abort, adoption, visitationsudvalg m.v. registreres på funktion 6.42. Det drejer sig som hovedregel
om mødediæter, honorarer og lignende.
Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion – herunder i forbindelse
med personlig og praktisk hjælp – registreres på hovedkonto 6. Særligt i forbindelse med personlig og praktisk bistand kan der peges på, at myndighedsfunktionen bl.a. omfatter:
•
•
•
•
•
•

afgørelser vedrørende visitation, ydelser og omfang i overensstemmelse
med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder
sikring af overensstemmelse mellem afgørelse og leverance, herunder
tilsyn og kontrol
fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetsstandarder
fastsættelse og offentliggørelse priser
fastsættelse og offentliggørelse af foranstaltninger vedrørende leverancesikkerhed
fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale
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godkendelse af leverandører.

Særlige institutioner
For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervisningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages
en fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner. For de institutioner, hvor en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt konstaterbare) fordelinger, skal hele institutionen eller de områder, der ikke lader
sig fordele objektivt, henføres til den funktion, hvorunder størstedelen af aktiviteterne henhører.
Selvejende og private institutioner
Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen
har driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for
kommunale institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab
registreres hos den kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes
vedkommende den kommune, der har hovedoverenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under hovedkonto 5 med undtagelse af
renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8.
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner
(bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes
momsrefusion af afholdte anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har
lejet sig ind eller vil leje sig ind i bygninger ejet af andre end institutionen, kan
der ikke ydes momsrefusion af anlægsudgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er
en hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal
budgettere og regnskabsføre.
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter
og afdrag betragtes som huslejeudgift.
Acontoudbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner
registreres på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til,
ved anvendelse af art 5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter
og indtægter optages i kommunens regnskab, minusdebiteres kommunens
acontoudbetalinger under anvendelse af art 5.9.
På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende
efter kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms.
Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på
grundlag af udgifter inklusive købsmoms.
Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved
institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres
på de relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og
henføres til funktion 7.87.
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Betalinger mellem kommuner i øvrigt
I tilfælde, hvor en opholdskommune har afholdt udgifter til eksempelvis kontanthjælp og har krav på at få disse udgifter refunderet hos den tidligere opholdskommune, hjemtager opholdskommunen statsrefusionen - her 50 pct. - og
opkræver de resterende 50 pct. hos den tidligere opholdskommune. Denne indtægt registreres ved anvendelse af art 7.7. Den tidligere opholdskommune registrerer udgiften netto på funktionen for kontanthjælp ved anvendelse af art 4.7.
I enkelte tilfælde er der i lovgivningen fastsat en finansieringsdeling mellem
kommuner og amtskommuner for udgifter i forbindelse med foranstaltninger
for personer under 67 år. Ved den indbyrdes afregning, som registreres på
funktionen for den pågældende aktivitet, anvendes arterne 4.7/4.8 henholdsvis
7.7/7.8.
Refusion vedrørende flygtninge
Refusion af udgifter til kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge registreres under funktion 5.04, dranst 2, gruppering 01 og 02.
Refusion af udgifter på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende flygtninge er samlet
på funktion 5.10, dranst 2, gruppering 06.
For øvrige funktioner, hvor der ydes refusion vedrørende udgifter til flygtninge,
er der oprettet autoriserede grupperinger under de pågældende funktioner.
Refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene.
Refusion vedrørende sygedagpenge
Folketinget har vedtaget en ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, som trådte i kraft 1. januar 2000. Lovændringen bevirker, at sondringen
mellem private og offentlige arbejdsgivere ophæves. Det skal i den forbindelse
bemærkes, at kommunen som dagpengemyndighed registrerer udgifter til sygedagpenge på funktion 8.52, gruppering 13 Sygedagpenge i øvrigt (med 100 pct.
refusion) eller på funktion 5.71 Sygedagpenge. Kommuners og amtskommuners indtægter som arbejdsgiver, i form af refusion af sygedagpenge fra sygedagpengemyndighedskommunen, skal derimod registreres på de relevante funktioner, hvor udgifterne til løn (herunder løn under sygdom) til de pågældende
registreres.
Særlig registrering vedrørende grundtakstmodellen
Som følge af lov nr. 484 af 7. juni 2001 er indført en ny finansieringsstruktur –
grundtakstmodellen – på den del af det sociale område, hvor finansieringen
efter de hidtidige regler er delt mellem kommunen og amtskommunen. For de
tilbud, der er omfattet af grundtakster, skal kommunen fremover betale grundtaksten – dog højst de faktiske udgifter – og amtskommunen skal betale for
udgifter herudover.
Grundlæggende registreringsprincipper for henholdsvis kommuner og amtskommuner
Kommunerne registrerer – som hidtil – udgifter og indtægter vedrørende de
enkelte foranstaltninger på de respektive funktioner, som foranstaltningerne

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. december 2004

4.5.0 - side 4
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

vedrører. Dette gælder også for udgifter til ydelser, der indgår i et døgnophold/botilbud omfattet af grundtakstmodellen. Kommunens grundtakstbetaling
til amtskommunen registreres i kommunens regnskab som en udgift på funktionen for døgnopholdet. Kommunen registrerer grundtaktsbetalingen til amtskommunen ved anvendelse af art 4.8 Betalinger til amtskommuner. Den amtskommunale betaling til kommuner i forbindelse med køb af ydelser vedrørende
de enkelte foranstaltninger indtægtsføres på de funktioner foranstaltningerne
vedrører. Kommunen registrerer betalingen fra amtskommunen med anvendelse af art 7.8 Betalinger fra amtskommuner.
Amtskommunerne registrerer derimod som udgangspunkt udgifter til ydelser i
tilknytning til amtskommunale døgnophold/botilbud, som er omfattet af grundtakstmodellen, på funktionen for døgnopholdet/botilbuddet. Amtskommunernes udgifter og indtægter vedrørende klienter tilknyttet amtskommunale døgnophold/botilbud registreres således på funktionen for døgnopholdet/botilbuddet. Dog er undtaget de særlige tilfælde, hvor de ydelser der indgår
i selve døgnopholdet består af andre amtskommunale institutionstilbud som
f.eks. særligt dagtilbud. I sådanne tilfælde registrerer amtskommunen udgifterne til den type institutioner på funktionen for de pågældende institutioner.
Amtskommunens betaling til kommunen vedrørende udgifter over grundtaksten registreres ved art 4.7 Betalinger til kommuner, mens kommunens grundtaktsbetaling af amtskommunen indtægtsføres ved anvendelse af art 7.7 Betalinger fra kommuner.
Det bemærkes, at i de tilfælde hvor amtskommunerne driver tilbud for kommunerne, må kommunerne forudsætte af amtskommunerne, at der foretages en
opdeling af udgifterne, således at kommunerne kan registrere disse efter de
regler, der gælder for KL-kommunerne.
Der henvises i øvrigt til Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 1. juni
2001 for en uddybende beskrivelse af registreringen samt eksempler herpå.
Det skal bemærkes, at statsrefusioner, der udbetales som led i grundtakstmodellen, ikke registreres på hovedkonto 5 men på autoriserede grupperinger på
funktion 8.86.
Frivillig amtskommunal medfinansiering
Amtskommunerne har mulighed for frivilligt at indgå aftaler med kommuner
om medfinansiering af udgifter til kommunale tilbud, som er alternative tilbud
til grundtakstfinansierede tilbud, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunernes udgifter på de grundtakstbelagte områder. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til det kommunale
tilbud, der overstiger den modsvarende grundtakst (jf. § 131 d). Det skal dog
bemærkes, at i ganske særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med åbne tilbud, kan
amtskommunerne medfinansiere udgifter til kommunale tilbud, selv om disse
betingelser ikke er opfyldt (jf. § 131 d, stk. 2).
Denne frivillige amtskommunale medfinansiering af kommunale tilbud registreres i det amtskommunale regnskab på en række autoriserede grupperinger
på funktionerne for de relevante kommunale tilbud, som amtskommunerne
medfinansierer. Hvis amtskommunens medfinansiering vedrører kommunale
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tilbud, hvor udgifterne er registreret på flere funktioner, skal den amtskommunale medfinansiering registreres på den funktion, hvor den største del af kommunens udgifter til tilbuddet registreres. Det skal dog bemærkes, at amtskommunal medfinansiering vedrørende dagtilbudsområdet registreres under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN
OG UNGE direkte på funktion 5.10 Fælles formål.
Kommunernes indtægter i form af frivillig amtskommunal medfinansiering
registreres på selve den funktion, som den kommunale udgift til tilbudet/foranstaltningen registreres på, og ikke på grupperingerne vedrørende den
amtskommunale medfinansiering.
Det skal bemærkes, at kommunernes indtægter i form af den amtskommunale
medfinansiering skal indgå i opgørelsen af de kommunale nettodriftsudgifter,
der kan anmeldes til refusion i overgangsperioden.
For en uddybende beskrivelse af registreringsmæssige konsekvenser af grundtakstmodellen samt eksempler herpå henvises til Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 1. juni 2001.

