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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM 
FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER. 

Efter drøftelse i Budget- og Regnskabsrådet er det besluttet at gennemføre følgende 
ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 
Ny gruppering til registrering af ernæringspræparater på funktion 4.70 Offentlig syge-
sikring. 
Med virkning fra 1. juni 1998 er i sygesikringsloven tilføjet tilskud til ernæringspræpa-
rater. Konteringspraksis har hidtil været således at udgifter hertil registreredes på grup-
pering 11 Øvrige Sygesikringsudgifter. Der oprettes nu en ny gruppering 12 Ernæ-
ringspræparater, hvor de amtskommunale udgifter og indtægter i forbindelse med 
ernæringspræparater registreres. Ændringerne har virkning fra regnskab 1998. 
Præcisering af konteringsreglerne vedrørende  miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. 
Udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger skal registreres 
på funktion 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.  
Herudover er der enkelte præciseringer af konteringsreglerne som følge af aftalen om 
kommunernes økonomi og service 1999-2002, som er gennemgået nedenfor. 
 
Registrering af præmie på 25 pct. af provenutabet ved nedsættelse af udskrivningspro-
centen i 1999 i forhold til 1998. 
I økonomiaftalerne mellem kommune og stat er det aftalt, at kommuner som i 1999 ned-
sætter udskrivningsprocenten i forhold til 1998, får en præmie på 25 pct. af dette prove-
nutab. Denne præmie registreres på funktion 8.86 Særlige tilskud, på en frivillig gruppe-
ring. 
Registrering af ny kommunal ejendomsværdiskat. 
Kommunerne har fra år 2000 mulighed for at opkræve en ny ejendomsværdiskat. Det 
for overslagsårene budgetterede beløb herfra skal foreløbig registreres på funktion 8.95 
Anden skat på fast ejendom. 
Yderligere skal der gøres opmærksom på, at der i 15. omgang af rettelsessiderne er sket 
en fejl, idet der i kapitel 3.5 - side 5 under funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boli-
ger står at beboeres betaling for el og varme skal registreres på gruppering 95. Dette er 
forkert, da grupperingen rettelig er 96 som det også er udmeldt ved orienteringsbrev af 
20. maj 1998. 
Endelig skal det bemærkes, at der i Internetudgaven af Budget- og regnskabssystem for 
kommuner og amtskommuner uheldigvis har været en del fejl. De fleste af disse fejl er 
dog rettet på nuværende tidspunkt. På lidt længere sigt er det meningen, at orienterings-
brevene med ændringer til budget- og regnskabssystemet løbende skal implementeres i 
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budget- og regnskabsmappen på Internettet, således at Internetudgaven vil være den 
nyeste opdaterede version, indtil der udsendes rettelsessider til "papirudgaven" af Bud-
get- og regnskabssystemet.  
 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Mona Jensen 

 


