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

Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er der besluttet diverse ændringer til budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner. En række af ændringerne er en følge af implementeringen af 
forslag fra budget- og regnskabsudvalget betænkning nr. 1369 om det fremtidige budget- og regnskabssy-
stem for kommunerne og amtskommunerne. Derudover gennemføres en række øvrige ændringer i budget- 
og regnskabssystemet bl.a. som følge af ændret lovgivning. 
De besluttede ændringerne fremgår nedenstående. 
Derudover orienteres om registrering af særtilskud vedrørende midlertidig pensionsopsparing samt over-
gangstilskud i forbindelse med finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisning. 
I bilagene er angivet nye konteringsregler som følge af ændringerne i budget- og regnskabssystemet. Dog 
er konteringsreglerne vedrørende elforsyning beskrevet i vedlagte notat om konteringsmæssige forhold i 
relation til elforsyning. 
Det kan derudover oplyses, at der i løbet af sommeren fremsendes rettelsessider med en opdateret konto-
plan til Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner (kapitel 3) indeholdende de æn-
dringer, som er udmeldt i orienteringsskrivelserne af 22. december 1999, 2. februar 2000, 8. marts 2000, 
18. maj 2000 og 5. juli 2000. Rettelsessider til de øvrige kapitler i ”mappen” vil blive udarbejdet efter 
sommerferien. 

 
Med venlig hilsen 

 
Karsten Stentoft 
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1. Kontering af tilskud efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog 
Efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog yder staten 
fra 1. juli 2000 et tilskud på 30 kr. pr. planlagte danskundervisningstime (pr. betalingslektion). 
Tilskuddet ydes ikke til udlændinge, der på undervisningstidspunktet, er omfattet af integrati-
onsloven eller til personer, som er henvist af Arbejdsformidlingen til danskundervisning. 
Derudover træder en ændring af Socialministeriets bekendtgørelse om særligt tilrettelagte ud-
dannelsesaktiviteter i kraft 1. august 2000. Denne ændring indebærer, at danskundervisning 
fremover vil kunne indgå som led i aktivering af ledige kontanthjælpsmodtagere efter § 16, stk. 
2 i lov om aktiv socialpolitik, og kommunernes nettoudgifter til danskundervisning - dvs. efter 
fradrag af timetilskuddet på 30 kr. - vil være refusionsberettigede efter reglerne i lov om aktiv 
socialpolitik, som modtager hjælp efter aktivlovens kapitel 4. 
Regelændringen indebærer, at kommunerne fremover skal skelne mellem kursister, som delta-
ger i danskundervisning efter § 16, stk. 1 (beskæftigelsesfremmende foranstaltninger) og kursi-
ster, som deltager i danskundervisning efter § 16, stk. 2 (aktivering). 
 
1.1 Kontering af tilskud og udgifter vedrørende udlændinge, som ikke deltager i aktive-
ring efter lov om aktiv socialpolitik 

Hidtil er alle udgifter til danskundervisning registreret på funktion 5.60 Introduktionsprogram, 
gruppering 01 Introduktionsprogram og danskundervisning for øvrige udlændinge. 
Fremover vil der være behov for at kunne udskille udgifter til danskundervisning registreret på 
funktion 5.60, hvortil staten yder tilskud på 30 kr. pr. planlagte undervisningstime. 

Til brug herfor oprettes under funktion 5.60 en gruppering 02 Udgifter til danskundervis-
ning for øvrige kursister gældende fra regnskab 2000. 
På gruppering 02 registreres udgifter i forbindelse med danskundervisning af øvrige kursister. 
Øvrige kursister defineres som kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke 
er aktiverede kontanthjælpsmodtagere, der deltager i danskundervisning som led i aktivering 
efter aktivlovens § 16, stk. 2. Udgifter til danskundervisning vedrørende øvrige kursister omfat-
ter også udgifter til danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere, der deltager i danskunder-
visning efter § 16, stk. 1 (beskæftigelsesfremmende foranstaltninger). 

Som konsekvens af oprettelsen af gruppering 02 ændres gruppering 01 Introduktionspro-
gram og danskundervisning for øvrige udlændinge til 01 Introduktionsprogram gældende 
fra regnskab 2000. 
 
Udgifter til danskundervisning af kursister omfattet af introduktionsprogrammet registreres 
fortsat på funktion 5.60, gruppering 01 Introduktionsprogram. 
Således ændres kontoplanen vedrørende de to grupperinger som følger gældende fra 
regnskab 2000: 
5.60 Introduktionsprogram m.v. 
 1 Drift 
  -- 
  01 Introduktionsprogram 
  02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 
  -- 

Konteringsregler for gruppering 01 og 02 fremgår af bilag A. 
Statens tilskud til kommunerne på 30 kr. pr. danskundervisningstime vedrørende øvrige kursi-
ster (jf. gruppering 02) skal registreres på en indtægtsgruppering under funktion 5.60. Gruppe-
ringerne 90-98 under funktion 5.60 er hidtil benyttet til registrering af diverse tilskud og berigti-
gelser. Derfor samles berigtigelserne – som hidtil er registreret på grupperingerne 96-98 – på én 
ny gruppering 98 Berigtigelser. 
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Således nedlægges berigtigelsesgrupperingerne 96 og 97, gruppering 98 Berigtigelser 
(gruppering 92-95) ændres til 98 Berigtigelser, og der oprettes en gruppering 96 Tilskud 
til undervisning i dansk for øvrige kursister gældende fra regnskab 2000. 
Således ændres kontoplanen vedrørende grupperingerne 96-98 til følgende gældende fra regn-
skab 2000: 
5.60 Introduktionsprogram m.v. 
 1 Drift 
  -- 
  96 Tilskud til undervisning i dansk for øvrige kursister 
  98 Berigtigelser 

Konteringsregler for gruppering 96 og 98 fremgår af bilag A. 
1.2 Kontering af tilskud og udgifter vedrørende udlændinge, som deltager i aktivering 
efter lov om aktiv socialpolitik 

De fremtidige udgifter til danskundervisning, der sker som led i aktivering efter lov om aktiv 
socialpolitik § 16, stk. 2, skal registreres på 5.98. 
Med henblik på registrering af udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere, der deltager i undervisningen som led i aktivering efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv social-
politik, oprettes under funktion 5.98 en gruppering 18 Udgifter ved undervisning i dansk som 
andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. I forbindelse hermed oprettes endvidere en 
gruppering 96 Tilskud til undervisningen i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælps-
modtagere, hvorpå timetilskuddet vedrørende undervisning i dansk som andetsprog for kontant-
hjælpsmodtagere registreres.  

Således oprettes under funktion 5.98 grupperingerne 18 Udgifter ved undervisning i 
dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og 96 Tilskud til undervis-
ningen i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere gældende fra 
regnskab 2000: 
Kontoplanen vedrørende funktion 5.98 gruppering 18 og 96 ændres til følgende gældende 
fra regnskab 2000: 
5.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift 
  -- 
  18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere 
  -- 
  96 Tilskud til undervisningen i dansk som andetsprog for aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere 

Konteringsregler for gruppering 18 og 96 fremgår af bilag A. 
 
2. Konteringsændring som følge af lov om ændring af afgiftspligt for visse dokumenter 
Lov nr. 1100 af 29. december 1999 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste 
ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven trådte i kraft 
den 1. januar 2000. Loven indebærer blandt andet, at kommunerne pålægges afgiftspligten i 
forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelseslån. Baggrunden er et ønske 
om, at visse grupper af befolkningen (pensionister) fritages for at betale stempelafgift i forbin-
delse med lån til betaling af ejendomsskatter mv., idet disse socialt betingede afgiftsfritagelser 
ikke er videreført i den nye tinglysningsafgiftslov, lov nr. 382 af 2. juni 1999, der trådte i kraft 
den 1. januar 2000.  
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I bemærkningerne til lovforslaget er det anført, at de kommunale merudgifter som følge af ord-
ningen skønnes at udgøre i alt ca. 17 mio. kr. årligt, heraf ca. 15 mio. kr. årligt vedrørende In-
denrigsministeriets ordning for ejendomsskatter og ca. 2 mio. kr. årligt vedrørende By- og Bo-
ligministeriets ordning med hensyn til boligstøtte. De skønnede udgifter er baseret på et skøn 
over antallet af sager i 1999. 
Kommunernes Landsforening har efterfølgende skønnet, at de kommunale merudgifter som 
følge af ordningen vil udgøre 32 mio. kr. årligt. Merudgiften er baseret på et skøn over antallet 
af sager i 2000, hvor Kommunernes Landsforening forventer en stigende efterspørgsel efter lån 
til betaling af ejendomsskatter. 
I trepartsforhandlingerne er Finansministeriet og Kommunernes Landsforening blevet enige om 
en årlig forhøjelse af bloktilskuddet på 25 mio. kr. Da de skønnede kommunale udgifter er be-
hæftet med en betydelig usikkerhed, og da det ikke på nuværende tidspunkt vil være muligt at 
foretage en bedre belysning af området, er det ligeledes aftalt, at der skal foretages en efterregu-
lering. 
Efterreguleringen foretages én gang i forbindelse med det kommunale lov- og cirkulæreprogram 
2000/2001 på baggrund af regnskabstal for 2000. For at kunne registrere de faktiske kommunale 
merudgifter til ordningen – dvs. udgifter som følge af, at kommunerne med lovforslaget pålæg-
ges afgiftspligten i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelseslån – op-
rettes der efter aftale med Kommunernes Landsforening og Finansministeriet en særskilt konto i 
Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner gældende fra regnskab 2000. 

Til registrering af kommunernes udgifter til tinglysningsafgift i forbindelse med lån til 
ejendomsskatter og boligydelseslån oprettes under funktion 5.99 Øvrige sociale formål en 
gruppering 01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. gældende 
fra regnskab 2000. 
Kontoplanen for funktion 5.99 ændres derved til følgende gældende fra regnskab 2000: 
5.99 Øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Det bemærkes, at udgifter, der er afholdt i den forløbne del af år 2000, skal omkonteres til den 
nye gruppering. 
De nye konteringsregler for funktion 5.99 fremgår af bilag B. 
 
3. Kontering af udgifter og refusion ved lejetab og garanti ved fra fraflytning, jf. §§ 70 og 
71 i lov om individuel boligstøtte 
Efter § 70 i lov nr. 855 af 25. november 1999 om individuel boligstøtte, yder kommunalbesty-
relsen i visse tilfælde garanti for opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for udleje-
ren til at istandsætte boligen ved fraflytning. Garantien kan ikke overstige et halvt års leje, og 
ydes kun til den del af de kontraktmæssige forpligtigelser, der overstiger forudbetaling af leje, 
indskud, depositum eller lignende. 

Det følger endvidere af lovens § 71, at såfremt en beboelseslejlighed af ejeren stilles til rådighed 
for kommunalbestyrelsen til brug for de i lovens § 65 nævnte personer, og accepteres tilbudet, 
betaler kommunalbestyrelsen lejen fra det tidspunkt, fra hvilket lejligheden er til rådighed, og 
indtil udlejning sker. 

Endelig fremgår det af lovens § 75, pkt. 4, at staten refunderer kommunernes udgifter til istand-
sættelsesgaranti og leje efter §§ 70 og 71 med 100 pct. 
Til registrering af kommunernes udgifter istandsættelsesgaranti og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuel boligstøtte oprettes under funktion 0.11 Beboelse en driftsgruppering 03 Udgifter ved 
lejetab og garanti ved fra fraflytning gældende fra regnskab 2000. 
Med henblik på registrering af statsrefusion af udgifter til istandsættelsesgaranti og leje efter §§ 
70 og 71 i lov om individuel boligstøtte oprettes derudover under funktion 0.11 Beboelse, dranst 
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2, en gruppering 01 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning gældende 
fra regnskab 2000. 
Således ændres kontoplanen som følger gældende fra regnskab 2000: 
0.11 Beboelse 
 1 Drift 
  -- 
  03 Udgifter ved lejetab og garanti ved fra fraflytning 
  -- 

 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning 

De nye konteringregler for funktion 0.11 Beboelse fremgår af bilag C. 

4. Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner som følge 
af ændringer på det sociale område 
4.1 Lov om ændring af lov om social service (tilskud til høreapparater) 
Folketinget har vedtaget L 231 Forslag til lov om ændring af lov om social service (tilskud til 
høreapparater). Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2000. 
Lovændringen betyder, at en hørehæmmet, der er fyldt 18 år, kan vælge en anden godkendt 
privat leverandør af høreapparater end den amtskommunen anviser, og få et tilskud på indtil 
3.000 kr. pr. høreapparat fra amtskommunen. Det er en betingelse, at ansøgeren er henvist til 
høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. 
Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. 
Tilskuddet kan ikke udgøre mere end de faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, 
der udleveres fra en godkendt leverandør.  

Udgifterne til tilskuddet registreres på funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig-
indretning, befordring og pasning af døende, gruppering 10 Høreapparater (§97, stk. 2, 
nr. 3) under anvendelse af art 5.2. I den forbindelse ændres betegnelsen af grupperingen 
til 10 Høreapparater (§97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) gældende fra regnskab 2000. 
De ændrede konteringsregler for funktion 5.54, gruppering 10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 
og stk. 5) fremgår af bilag D. 
4.2 Ændringer på funktion 5.98 som følge af finansieringsomlægningen af udgifterne til 
uddannelsesforanstaltninger 
Som følge af finansieringsomlægningen af udgifterne til uddannelsesforanstaltninger er på funk-
tion 5.40 oprettet en gruppering 07 Driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter (§§ 
12 og 47), jf. Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 2. februar 2000. 
Som følge af denne ændring foretages enkelte konsekvensændringer på funktion 5.98. 
Under dranst 2 på funktion 5.98 er autoriseret en gruppering 07 til registrering af refusion af 
driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud mv. med 50 pct. refusion efter § 100, stk. 2. 
Refusionen af driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter §§ 12 og 47 i aktiv-
loven skal også registreres på denne gruppering. 

Derfor ændres funktion 5.98, gruppering ændres til følgende gældende fra regnskab 2000: 
5.98 Beskæftigelsesordninger 
 2 Statsrefusion 
  -- 
  07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktivi-

teter mv. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 3) 
  -- 

Konteringsreglerne for funktion 5.40 Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og sam-
værstilbud og 5.98 Beskæftigelsesordninger ændres herefter som beskrevet i bilag D. 
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4.3 Lov om ændring af lov om social service (styrkelse af den særlige støtte til børn og un-
ge) 
Med lov om ændring af lov om social service (styrkelse af den særlige støtte til børn og unge), 
som træder i kraft den 1. januar 2001, sker nedenstående ændringer i reglerne om særlig støtte 
til børn og unge, som har konsekvenser for udformningen af konteringsreglerne: 
Efterværn for de 18-22-årige 
• muligheden for at opretholde fast kontaktperson og personlig rådgiver udover det fyldte 18. 

år udvides fra det fyldte 20. år til det fyldte 23. år (§ 62 a, stk. 2) 
• muligheden for at opretholde døgnophold i anbringelsessteder for børn og unge udover det 

fyldte 18. år udvides fra det fyldte 20. år til det fyldte 23. år (§ 62 a, stk. 3, nr.1) 
• der gives mulighed for at udpege en personlig rådgiver og en fast kontaktperson til unge, 

der var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge umiddelbart inden 
det fyldte 18. år (§ 62 a, stk. 3, nr. 2 og 3) 

• som ny støtteforanstaltning for unge i alderen 18-22 år, der var anbragt uden for hjemmet i 
et anbringelsessted for børn og unge umiddelbart inden det fyldte 18. år, etableres udslus-
ningsophold i det tidligere anbringelsessted unge (§ 62 a, stk. 3,  nr. 4) 

Støtteperson til forældrene 
• som ny foranstaltning skal kommunen tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtte-

person i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a) 
Kontaktperson til en hel familie 
• som ny foranstaltning indføres mulighed for at udpege en fast kontaktperson til en hel fami-

lie (§ 40, stk. 2, nr. 7) 
Praktiktilbud med godtgørelse 
• som ny foranstaltning indføres mulighed for kommunerne til at formidle et praktiktilbud hos 

en arbejdsgiver og i den forbindelse udbetale en godtgørelse til den unge (§ 40, stk. 2, nr. 
12) 

De nye konteringsregler for funktion 5.20, 5.21 og 5.23 fremgår af bilag D og er gælden-
de fra budget 2001 
 
5. Kontering vedrørende elforsyning 
I orienteringsskrivelse af 18. maj 2000 blev oplyst, at de konteringsmæssige konsekvenser af 
udmøntningen af elforsyningsloven udmeldes i en særskilt orienteringsskrivelse herom. De kon-
teringsmæssige konsekvenser af udmøntningen af elforsyningsloven er beskrevet i vedlagte 
notat vedrørende konteringsmæssige forhold i relation til elforsyning. 

De i notatet beskrevne ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner indeholder følgende kontoplan for funktion 1.02, 8.21, 8.59, 9.21, 9.32 og 
9.59 gældende fra budget 2001: 
1.02 Elforsyning 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  04 Skattebetalinger 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 

8.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 5 Finansforskydninger 
  01 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 

8.59 Mellemregningskonto 
 5 Finansforskydninger 
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  01 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 

9.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 8 Aktiver 
  01 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 

9.32 El-forsyning 
 8 Aktiver 
  01 Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd 

9.59 Mellemregningskonto 
 8 Aktiver 
  01 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 

Konteringsregler for de ovenstående funktioner og grupperinger er beskrevet i notat vedrørende 
konteringsmæssige forhold i relation til elforsyning og indarbejdes i Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner. 
 
6. Anlægsgrupperinger på hovedkonto 1 
Det fremgår af  orienteringsskrivelse af 18. maj 2000, at al forsyningsvirksomhed samles på 
hovedkonto 1 gældende fra budget 2001. I forbindelse hermed er endvidere orienteret om den 
ny kontoplan og grupperingsstruktur for hovedkonto 0, hovedkonto 1 og hovedkonto 2. I lighed 
med kontoplanen i kapitel 3 i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner 
indeholder den i orienteringsskrivelsen beskrevne kontoplan ikke en oversigt over anlægsgrup-
peringer, da disse er beskrevet i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, 
afsnit 2.4 Grupperinger samt i konteringsreglerne for de enkelte funktioner. 
Under den fra budget 2001 nedlagte funktion 0.50 Fælles formål (funktion 1.40 Fælles formål 
fra budget 2001) er to autoriserede anlægsgrupperinger, henholdsvis 91 Tilslutningsbidrag for 
boliger og 92 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme. Enkelte kommuner har forespurgt, om 
disse anlægsgrupperinger overføres til funktion 1.40 Fælles formål. 

Det skal i den anledning meddeles, at de to anlægsgrupperinger 91 Tilslutningsbidrag for boli-
ger og 92 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme oprettes på funktion 1.40 Fælles formål 
gældende fra budget 2001. 

7. Oprettelse af ny art 8.6 med henblik på registrering af statstilskud 
Fra budget 1999 blev anvendelsen af hovedart 8 Finansindtægter præciseret, idet det i afsnit 2.5 
i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner vedrørende hovedart 8 Finans-
indtægter blev tilføjet, at på denne art registreres statslige tilskud på hovedkonto 0-6. Statslige 
tilskud på hovedkonto 0-6, herunder puljemidler, registreres således ved anvendelse af hovedart 
8 på den funktion, hvor tilskuddet finder anvendelse, med mindre andet er anført i konterings-
regler. 

Den fra budget 1999 udmeldte præcisering af artskonteringen skal ses på baggrund af et stigen-
de antal tilskudsordninger, som registreres ved anvendelse af hovedart 8 på driftskontiene under 
hovedkonto 0-6 – eksempelvis de statslige tilskud for udlændinge omfattet af Introduktionspro-
grammet.  

Det er fundet hensigtsmæssigt, at omfanget og anvendelsen af alle statslige tilskud, herunder 
puljemidler kan opgøres ud fra Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 

Det er derfor besluttet, at autorisere art 8.6 Statstilskud til registrering af statslige tilskud, her-
under puljemidler gældende fra budget 2001. 
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På art 8.6 Statstilskud registreres generelle tilskud, kommunale udligningstilskud, statsrefusio-
ner, tilskud til vanskeligt stillede kommuner, tilskud til ”ø-kommuner” samt diverse statslige 
tilskud, herunder puljemidler. Øvrige finansindtægter registreres fortsat under hovedart 8 Fi-
nansindtægter, dog ikke på art 8.6. 

Betalinger fra staten, som modsvarer en ydelse, registreres fortsat under art 7.6. 

Ændringerne i afsnit 2.5 Artsinddelingen i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner fremgår af bilag A. 

8. Kontering af særtilskud vedrørende midlertidig pensionsopsparing samt overgangstil-
skud ved finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisning 
Ved skrivelse af 29. juni 2000 er fremsendt ”Vejleding til tilskud og udligning, selvbudgette-
ring, lån og statsgaranti, 2001”. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det særlige tilskud til 
kommunerne i årene 2000 og 2001 vedrørende den vidtgående specialundervisning samt kom-
pensation for det midlertidige pensionsbidrag for 1998 registreres på funktion 8.86, gruppering 
06. 
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BILAG A 

Konteringsregler for funktion 5.60, gruppering 01, 02, 96 og 98 

01 Introduktionsprogram 
   Her registreres udgifter vedrørende introduktionsprogrammer for udlændinge, 

jf. lov om integration af udlændinge. 

02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 
   Her registres udgifter i forbindelse med danskundervisning af øvrige kursister, 

dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrati-
onsloven eller deltager i danskundervisning efter lov om aktiv socialpolitik § 
16, stk. 2. Udgifter til danskundervisning for kursister, som deltager i under-
visningen som led i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik § 16, stk. 2, regi-
streres under 5.98 gruppering 18. 

   Det bemærkes, at øvrige kursister også omfatter kursister, der deltager i dansk-
undervisning efter lov om aktiv socialpolitik § 16, stk. 1 (beskæftigelsesfrem-
mende foranstaltninger). 

   Udgifter til danskundervisning af kursister omfattet af introduktionsprogram-
met registreres på funktion 5.60, gruppering 01 Introduktionsprogram. 

-- 

96 Tilskud til undervisning i dansk for øvrige kursister 
   Her registreres timetilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til un-

dervisning i dansk som andetsprog for voksne. 

   Tilskud vedrørende kursister, som deltager i undervisningen efter § 16, stk. 2 i 
lov om aktiv socialpolitik registreres på 5.98 gruppering 96. 

98 Berigtigelser 
   Her registreres udgifter og indtæger vedrørende efterreguleringer af de enkelte 

tilskud. 

Konteringsregler for funktion 5.98, gruppering 18 og 96 

-- 

18Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kon-
tanthjælpsmodtagere 

   Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere, som deltager i undervisningen som led i aktivering efter § 16, stk. 2 i 
lov om aktiv socialpolitik. 

   Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke delta-
ger i undervisningen efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik registreres 
under 5.60 gruppering 02. 

-- 

96Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant-
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hjælpsmodtagere 
   Her registreres tilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til undervis-

ning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører kun aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen som led i aktivering 
efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Tilskud vedrørende øvrige kursi-
ster, som ikke deltager i danskundervisningen efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv 
socialpolitik registreres på 5.60 gruppering 96. 

-- 
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BILAG B 

Konteringsregler for funktion 5.99, gruppering 01 

5.99 Øvrige sociale formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, herunder udgifter til 
husly efter § 66 i lov om social service. 
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 115 i lov om social service registreres på funktion 
5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde. 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 

01Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
   Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse 

med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om ændring af lov om 
beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejen-
domsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
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BILAG C 

Konteringsregler for funktion 0.11 Beboelse 

0.11 Beboelse 
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse 
med varetagelse af konkrete kommunale og amtskommunale opgaver, regi-
streres på funktionerne vedrørende disse områder. Disse gælder dog kun i det 
omfang, disse er at betragte som tjenesteboliger. 

På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med ombygning, etablering 
eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme. 
Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlæn-
dinge i Danmark registreres på denne funktion. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindel-
se med boligplacering af flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. Her registreres end-
videre udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte §§ 70 og 71. Der er autoriseret 
følgende driftsgrupperinger hertil: 

01 Boliger til integration af udlændinge 
   Her registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til fremme 

af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integration af udlændinge i 
Danmark. 

02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 
   Her registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligplacering af 

flygtninge efter § 14 i lov om integration af flygtninge. Her registreres ligele-
des udgifter i forbindelse med boligplacering af flygtninge, der har fået op-
holdstilladelse før 1. januar 1999. 

03 Udgifter ved lejetab og garanti ved fra fraflytning 
   Her registreres udgifter til istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om indi-

viduel boligstøtte. 

92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 
   Her registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af integra-

tionen af udlændinge 

93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 
   Her registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling  
Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering: 

16 Køb af bygninger til integration af udlændinge 
   Her registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves med henblik 

på at fremme integrationen af udlændinge 
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BILAG D 

Konteringsregler for funktion 5.54, gruppering 10 

10 Høreapparater (§97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) 
   Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af amtet, jf. servicelovens § 

97, stk. 2, nr. 3. Udgifterne registreres under anvendelse af art 2.9. Endvidere registre-
res her udgifter til tilskud til høreapparater til personer, som vælger at blive behandlet 
af en privat, godkendt høreapparatleverandør, jf. servicelovens § 97, stk. 5. Tilskuddet 
registreres under anvendelse af art 5.2. 

   Det bemærkes, at kommunalt ydede teleslynger og andre hørehjælpemidler efter ser-
vicelovens § 97, stk. 1, ikke registreres på denne gruppering, men på gruppering 04. 

Ændringer i konteringsregler for funktion 5.40 og 5.98 

Konteringsreglerne for funktion 5.98, afsnit 4.5 – side 47, andet afsnit ændres til følgende: 

”Endvidere er der under dranst 2 autoriseret en gruppering 07 til registrering af den refusion, 
som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. af kommunens driftsudgifter i for-
bindelse med aktiveringstilbud efter § 16, stk. 2, nr. 1, 3-5, 7 og 8, aktiveringsgodtgørelse efter 
§ 38, samt driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, herunder uddannel-
sesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter § 47, jf. § 100, 
stk. 2 og 3 i lov om aktiv socialpolitik”. 

Der indføjes derudover i konteringsreglerne for funktion 5.40, afsnit 4.5 - side 23, efter femte 
afsnit følgende: 
”Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter §§ 12 
og 47, jf. § 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.98, dranst 2, gruppe-
ring 07.” 

Konteringsregler for funktion 5.20, 5.21 og 5.22 

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER OG FOREBYGGENDE FORAN-
STALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 
5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og opholdssteder 
for børn og unge, jf. § 49 i lov om social service. 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 år 
og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer registreres på funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med 
særlige behov. 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registreres på 
funktion 5.45. 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

01Opholdsudgifter (§ 50, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)  
   Her registreres udgifter til børn og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier 

og på opholdssteder, herunder kost- og efterskoler, eget værelse og socialpædagogiske 
kollektiver, jf. § 50 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgn-
ophold i form af plejefamilier og opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, 
nr. 1 i lov om social service.  

   Endvidere registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier og opholdsste-
der for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

   Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres under art 5.2. 
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05 Advokatbistand (§ 60)  
   Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med sager om anbringelse 

uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser m.v., jf. § 60 i lov om social service. 

92 Betaling (§ 52)  
   Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i pleje-

familier og opholdssteder, jf. § 52 i lov om social service, samt den unges betaling for 
udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 62 b i lov om social service. 

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge, jf. § 40, stk. 2, nr. 1-10 og 12, og § 40 a i lov om social service. På funktionen 
registreres udgifter til foranstaltninger for børn og unge efter § 40, stk. 2, nr. 1-7 og 9-10 og 12. 
Endvidere registreres her udgifter efter § 40, stk. 2, nr. 8, hvorefter kommunen kan yde økono-
misk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger nævnt i § 40, stk. 2, nr. 1-5. Endvidere 
registreres udgifter til støttepersoner til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 
barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet, jf. § 40 a. 
På funktionen registreres således udgifter vedrørende følgende foranstaltninger: 
• Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 40, stk. 2, nr. 1)  

• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 2, nr. 2)  

• Familiebehandling eller lignende støtte (§ 40, stk. 2, nr. 3)  

• Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre 
medlemmer af familien (§ 40, stk. 2, nr. 4)  

• Aflastningsordninger (§ 40, stk. 2, nr. 5)  

• Personlig rådgiver (§ 40, stk. 2, nr. 6), herunder for unge 18-22-årige, jf. § 62a, stk. 2 og § 
62 a, stk. 3, nr. 2.  

• Fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien (§ 40, stk. 2, nr. 7), herun-
der for unge 18-22-årige, jf. § 62a, stk. 2 og § 62 a, stk. 3, nr. 3. 

• Økonomisk støtte til udgifter, der følge af foranstaltninger nævnt i § 40, stk. 2, nr. 1-5 i lov 
om social service, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil (§ 40, stk. 
2, nr. 8).  

• Økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, 
at en hjemgivelse kan fremskyndes eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil 
kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet (§ 
40, stk. 2, nr. 9)  

• Økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsindehaveren 
ikke selv har midler dertil (§ 40, stk. 2, nr. 10). Såfremt der er foretaget en anbringelse efter 
§ 40, stk. 2, nr. 11 på kost- eller efterskole registreres udgifterne i forbindelse hermed på 
funktion 5.20.  

• Udbetaling af godtgørelse til den unge i forbindelse med et formidlet praktiktilbud hos en 
privat eller offentlig arbejdsgiver (§ 40, stk. 2, nr. 12). 

• Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs 
anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a). 

Det bemærkes, at udgifter vedrørende ophold i dag- og klubtilbud efter §§ 7 og 19 i lov om 
social service ikke registreres på denne funktion, men under hovedfunktionen DAGPLEJE, 
DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE. 
 
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og 
selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder børn og 
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unge der er anbragt på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
jf. § 51 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i institutioner 
for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. 
Endvidere registreres her udgifter til udslusningsophold i institutioner for børn og unge for 18-
22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/23 år og derover med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer registreres på funktion 
5.50 og 5.55. 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registreres på 
funktion 5.45. 
Endelig bemærkes, at udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem ikke registreres på denne 
funktion, men sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 93 i lov om social 
service på funktion 5.51 og 5.56. 
Opholdskommunens betaling til amtskommunen samt betalinger i øvrigt vedrørende børn og 
unges anbringelse i døgninstitutioner, der ikke henhører under kommunen, registreres ligeledes 
på funktion 5.23 ved anvendelse af art 4.8. 
Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres under art 5.2.  
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som amtskommunen har indgået drifts-
overenskomst med, udformes efter samme regler som de amtskommunale og kommunale insti-
tutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den unges 
betaling for opholdet på døgninstitutionen, jf. § 52 i lov om social service, samt den unges beta-
ling for udslusningsophold på døgninstitution, jf. § 62 b i lov om social service.” 
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BILAG E 

Ændringer i afsnit 2.5 Artsinddelingen 

I afsnit 2.5 – side 1 indføres i den autoriserede artsoversigt under hovedart 8 en au-
toriseret art 8.6 Statstilskud. 

Afsnit 2.5 – side 2 ændres 8. afsnit til føljende: 

”Derudover er der i budgettet autoriseret en specifikation på art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og art 8.6.” 

Afsnit 2.5 – side 12 vedrørende hovedart 8 ændres til følgende: 

”HOVEDART 8 FINANSINDTÆGTER 

På hovedart 8 Finansindtægter registreres de indtægter, som føres på hovedkonto 7 
og 8. Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 8 ved forrentning af kommu-
nens udlæg vedrørende spildevandsanlæg og forsyningsvirksomheder (funktioner-
ne 1.01-1.06, 1.40-1.44 og 1.50-1.55), i forbindelse med statsrefusioner og ved 
statslige tilskud på hovedkonto 0-6. 

Under hovedart 8 er autoriseret art 8.6 Statstilskud 

Som eksempel på kontering under hovedart 8, bortset fra art 8.6 Statstilskud, kan 
anføres: 

8 Finansindtægter 

• Andel af indkomstskat fra andre kommuner 
• Anden skat pålignet visse indkomster 
• Dækningsafgift 
• Finansforskydninger 
• Indkomstskat 
• Indkomstskat af aktieselskaber m.v. 
• Grundskyld 
• Kursgevinster 
• Lånoptagelse 
• Renteindtægter 

Som eksempel på kontering under art 8.6 Statstilskud kan anføres: 

8.6 Statstilskud 

• Generelle tilskud 
• Kommunale udligningstilskud 
• Statsrefusioner 
• Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 
• Tilskud til ”ø-kommuner” 
• Diverse statslige tilskud, herunder puljemidler 
 


