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

Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er der truffet beslutning om en række ændringer til 
budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. En række af ændringerne er en 
følge af implementeringen af forslag fra budget- og regnskabsudvalgets betænkning nr. 1369 
om det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne. Derud-
over gennemføres en række øvrige ændringer i budget- og regnskabssystemet bl.a. som følge af 
ændret lovgivning. 
Ændringerne er nærmere omtalt nedenfor. 
I bilagene er angivet nye kontoplaner og konteringsregler som følge af ændringerne. 
Rettelsessider til Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner indeholdende 
de ændringer, der er udmeldt i orienteringerne af 22. december 1999, 2. februar 2000, 8. marts 
2000 og 18. maj 2000 vil snarest blive udarbejdet. 
Det kan endvidere oplyses, at Indenrigsministeriet arbejder på orienteringer om konteringsfor-
holdene på el-området og kontering i forbindelse med registrering på omkostningssted. Disse 
orienteringer vil blive udsendt efter behandling i Budget- og regnskabsrådet. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Mona Jørgensen              /              Karsten Stentoft 
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Ændringer som følge af implementering af forslag fra betænkning 
1369 

Budget- og regnskabsudvalget afgav i januar 1999 betænkning nr. 1369 om det fremtidige bud-
get- og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne. I betænkningen er stillet en 
række forslag til ændringer og justeringer i det nuværende budget- og regnskabssystem. Det 
giver anledning til nedenstående ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner. 
 
1. Nedlæggelse af funktion 1.05 Slagtehuse og kødkontrol 
Budget- og regnskabsudvalget har i betænkning 1369 gennemgået strukturen på hovedkonto 1. 
Udvalget finder bl.a., at funktion 1.05 Slagtehuse og kødkontrol bør nedlægges, da funktionen 
anvendes i yderst begrænset omfang. 
Budget- og regnskabsrådet har derfor besluttet, at funktion 1.05 Slagtehuse og kødkontrol ned-
lægges, og at registrering af udgifter og indtægter vedrørende slagtehuse og kødkontrol i stedet 
foretages på 1.06 Andre forsyningsvirksomheder. 
Som følge heraf nedlægges nedenstående funktion gældende fra budget 2001: 
1.05 Slagtehuse og kødkontrol 
I bilag I er angivet nye konteringsregler for funktion 1.06 Andre forsyningsvirksomheder. 
 
2. Samling på en konto af de egentlige forsyningsområder 
Budget- og regnskabsudvalget har i betænkning 1369 gennemgået kontostrukturen vedrørende 
forsyningsvirksomhederne. Udvalget finder, at der vil kunne tilvejebringes en større klarhed i de 
kommunale budgetter og regnskaber ved at foretage en konteringsmæssig adskillelse af det fuldt 
brugerfinansierede område fra det skattefinansierede område. Dette kan ske ved at samle al for-
syningsvirksomhed på én hovedkonto. 
Budget- og regnskabsrådet har som følge heraf besluttet at overføre hovedfunktionerne SPIL-
DEVANDSANLÆG og RENOVATION M.V. fra hovedkonto 0 til hovedkonto 1, mens RED-
NINGSBEREDSKAB overføres fra hovedkonto 1 til hovedkonto 0. Derudover flyttes hoved-
funktionerne KOLLEKTIV TRAFIK og HAVNE fra hovedkonto 1 til hovedkonto 2. 
Der gennemføres således nedenstående ændringer i kontoplanen vedrørende hovedkonto 0, 1 og 
2.  

Hovedkonto 0: 
Hovedfunktionen SPILDEVANDSANLÆG med de underliggende funktioner 0.50-0.57 ned-
lægges. Endvidere nedlægges hovedfunktionen RENOVATION M.V. med de underliggende 
funktioner 0.60-0.65. 

Således nedlægges nedenstående hovedfunktioner og funktioner under hovedkonto 0 gældende 
fra budget 2001: 
 
SPILDEVANDSANLÆG 
0.50 Fælles formål 
0.51 Hovedkloakker og pumpestationer 
0.52 Detailkloakker 
0.53 Rensningsanlæg 
0.57 Tømningsordninger 
 
RENOVATION M.V. 
0.60 Fælles formål 
0.61 Renovation 
0.62 Konverteringsanlæg 
0.63 Lossepladser 
0.64 Olie- og kemikalieaffald 
0.65 Genanvendelsesanlæg og forsortering 
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Derudover oprettes en hovedfunktion REDNINGSBEREDSKAB med underliggende 
funktion 0.95 Redningsberedskab. 

Således oprettes nedenstående hovedfunktion og funktion under hovedkonto 0 gældende 
fra budget 2001: 

REDNINGSBEREDSKAB 
0.95 Redningsberedskab 

Hovedkonto 1: 
Hovedfunktionen REDNINGSBEREDSKAB med den underliggende funktion 1.09 
nedlægges. Endvidere nedlægges hovedfunktionen KOLLEKTIV TRAFIK med de un-
derliggende funktioner 1.20-1.25. Endelig nedlægges hovedfunktionen HAVNE med de 
underliggende funktioner 1.31-1.32. 

Således nedlægges nedenstående hovedfunktioner og funktioner under hovedkonto 1 
gældende fra budget 2001: 

REDNINGSBEREDSKAB 
1.09 Redningsberedskab 

KOLLEKTIV TRAFIK 
1.20 Fælles formål 
1.21 Busdrift 
1.22 Skolebusdrift 
1.23 Færgedrift 
1.24 Lufthavne 
1.25 Jernbanedrift 

HAVNE 
1.31 Havne 
1.32 Lystbådehavne m.v. 

Derudover oprettes en hovedfunktion SPILDEVANDSANLÆG med de underliggende funktio-
ner 1.40-1.44. Endvidere oprettes en hovedfunktion RENOVATION med de underliggende 
funktioner 1.50-1.55. 

Således oprettes nedenstående hovedfunktioner og funktioner under hovedkonto 1 gældende fra 
budget 2001: 

SPILDEVANDSANLÆG 
1.40 Fælles formål 
1.41 Hovedkloakker og pumpestationer 
1.42 Detailkloakker 
1.43 Rensningsanlæg 
1.44 Tømningsordninger 

RENOVATION M.V. 
1.50 Fælles formål 
1.51 Renovation 
1.52 Konverteringsanlæg 
1.53 Lossepladser 
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1.54 Olie- og kemikalieaffald 
1.55 Genanvendelsesanlæg og forsortering 

Hovedkonto 2: 
Der oprettes en hovedfunktion KOLLEKTIV TRAFIK med de underliggende funktioner 2.30-
2.35. Endvidere oprettes en hovedfunktion HAVNE med de underliggende funktioner 2.40 og 
2.41. 

Således oprettes nedenstående hovedfunktioner og funktioner under hovedkonto 2 gældende fra 
budget 2001: 

KOLLEKTIV TRAFIK 
2.30 Fælles formål 
2.31 Busdrift 
2.32 Skolebusdrift 
2.33 Færgedrift 
2.34 Lufthavne 
2.35 Jernbanedrift 

HAVNE 
2.40 Havne 
2.41 Lystbådehavne m.v. 
 

Som følge af de nyoprettede hovedfunktioner ændrer hovedkonto 2 navn fra Vejvæsen til Trafik 
og infrastruktur gældende fra budget 2001. 

I bilag II er vist den nye kontoplan som følge af samlingen af al forsyningsvirksomhed på ho-
vedkonto 1. Indenrigsministeriet vil senere vende tilbage med opdaterede konteringsregler her-
om. Det bemærkes, at den i bilagene viste kontostruktur vedrørende den nye kontoplan for ho-
vedkonto 0, 1 og 2 er indeholdt ændringer i grupperingsstrukturen, jf. nedenfor. 

3. Overordnet grupperingsstruktur på forsyningsområdet 

I betænkning 1369 om det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskom-
muner er forslået en ny grupperingsstruktur for registrering på forsyningsområdet. Den nye 
grupperingsstruktur er udarbejdet med henblik på indførelsen af obligatorisk omkostningsregi-
strering på forsyningsområdet. 
Det foreslås i betænkningen, at der for el-, gas- og varmeområdet indføres en detaljeret gruppe-
ringsstruktur, der opfylder krav til indberetning af oplysninger til henholdsvis Elprisudvalget 
samt Gas- og varmeprisudvalget. På de øvrige forsyningsområder er foreslået en mere overord-
net grupperingsstruktur med henblik på registrering af henholdsvis: 

• indtægter 
• direkte udgifter 
• overførte udgifter (administrationsudgifter, renter af udlæg m.v.) 
• beregnede udgifter (afskrivninger, forrentning, lagerforskydninger og henlæggelser) 
• modregning af beregnede udgifter 
På nogle funktioner vil grupperingsstrukturen skulle suppleres, jf. blandt andet de eksisterende 
grupperinger under spildevandsanlæg m.v. 
Udvalget har foreslået, at gennemførelsen nye konteringsregler på forsyningsområdet afventer 
en afklaring af den fremtidige organisering af el- og gassektoren. 
Efter ikrafttræden af lov om elforsyning har Budget- og regnskabsrådet genovervejet de oven-
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nævnte forslag. Det er her fundet, at de nye krav til indberetningerne til Energitilsynet vedrø-
rende el-, gas- og varmeområdet er af et sådan omfang, at det ikke findes hensigtsmæssigt at 
udarbejde en detaljeret grupperingsstruktur i det kommunale budget- og regnskabssystem, der 
opfylder kravene hertil. Budget- og regnskabsrådet har derfor besluttet, at forslaget om en detal-
jeret grupperingsstruktur for el-, gas- og varmeområdet udgår, for derimod at gennemføre den 
overordnede grupperingsstruktur for hele forsyningsområdet. 
Som følge heraf autoriseres de fem nedenstående driftsgrupperinger for hele hovedkonto 1 gæl-
dende fra budget 2001: 
01 Direkte udgifter 
På gruppering 01 registreres direkte udgifter til lønninger, varekøb o.l. Registreringen heraf sker 
under anvendelse af de relevante arter under hovedart 1, 2 og 4. I det omfang der på de enkelte 
funktioner er autoriseret særlige grupperinger til registrering af specifikke udgifter benyttes 
disse. 

05 Overførte udgifter 
Overførte udgifter fra kommunens andre funktionsområder registreres på gruppering 05. Forsy-
ningsvirksomhedernes overførte andele af kommunens almindelige administrationsudgifter 
registreres som fremmed tjenesteydelse under art 4.0. Forrentning af kommunens mellemvæ-
render med forsyningsvirksomhederne registreres ligeledes på gruppering 05 under hovedart 6 
eller 8. 

10 Beregnede udgifter 
Beregnede udgifter til afskrivninger, forrentning, lagerforskydninger og henlæggelser, som ind-
går i takstfastsættelsen på de relevante områder, registreres på gruppering 10. Registreringen af 
de beregnede udgifter sker under hovedart 0, jf. Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 
22. december 1999. De beregnede udgifter modposteres på gruppering 98 Modregning af bereg-
nede udgifter. 

97 Indtægter / 97 Øvrige indtægter 
På gruppering 97 Indtægter registreres alle indtægter, der ikke kan henføres på særlige autorise-
rede indtægtsgrupperinger på de enkelte funktioner. I det omfang der på funktionen er autorise-
ret særlige indtægtsgrupperinger betegnes grupperingen 97 Øvrige indtægter. 

98 Modregning af beregnede udgifter 
På gruppering 98 modposteres de beregnede udgifter under gruppering 10 Beregnede udgifter. 
Modposteringen sker under art 0.9 Modregningskonto, jf. Indenrigsministeriets orienterings-
skrivelse af 22. december 1999. 
De fem overordnede grupperinger vil sammen med eventuelle særlige grupperinger på de enkel-
te funktioner være udtømmende. 
Indenrigsministeriet vil snarest vende tilbage med nærmere konteringsregler og vejledning ved-
rørende de nye grupperinger. 
 
Særligt vedrørende elforsyning 
Vedrørende funktion 1.02 El-forsyning og 1.52 Konverteringsanlæg behandles kontoplan og 
konteringsregler stadig, idet de konteringsmæssige konsekvenserne af udmøntningen af elforsy-
ningsloven endnu ikke er fuldt afklaret. Den nedenstående grupperingsstruktur for funktion 1.02 
El-forsyning og for 1.52 Konverteringsanlæg er således baseret på de foreløbige overvejelser. 
En afklaring af kontostrukturen og konteringsregler vedrørende elforsyning vil snarest blive 
udmeldt i en særlig orienteringsskrivelse herom. Den overordnede grupperingsstruktur vil imid-
lertid som udgangspunkt gælde hele forsyningsområdet – herunder funktion 1.02 El-forsyning 
og 1.52 Konverteringsanlæg. 

Ændringer i kontoplanen ved oprettelsen af overordnet grupperingsstruktur for hovedkonto 1 
Den overordnede grupperingsstruktur på forsyningsområdet medfører en række ændringer i 
kontoplanen for hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 

I forbindelse med oprettelsen af en overordnet grupperingstruktur for hovedkonto 1 Forsyning 
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m.v. foretages nedenstående ændringer i kontoplanen gældende fra budget 2001: 
1.01 Gasforsyning 
På funktion 1.01 Gasforsyning oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis 
indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregne-
de udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af kommu-
nens udlæg nedlægges. 
1.02 El-forsyning 
På funktion 1.02 El-forsyning oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis ind-
tægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregnede 
udgifter. De eksisterede grupperinger 01 Sideordnede aktiviteter, 90 Administrationsudgifter 
samt 91 Renter af kommunens udlæg nedlægges. På funktionen oprettes endvidere en gruppe-
ring 04 Skattebetalinger. 
Som følge af udmøntningen af elforsyningsloven er grupperingsstrukturen på funktion 1.02 El-
forsyning dog ikke endelig besluttet jf. ovenfor. 
1.03 Varmeforsyning 
På funktion 1.03 Varmeforsyning oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis 
indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregne-
de udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af kommu-
nens udlæg nedlægges. 
1.04 Vandforsyning 
På funktion 1.04 Vandforsyning oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis 
indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregne-
de udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af kommu-
nens udlæg nedlægges. Endvidere ændres gruppering 92 Tilskud til vandforsyning til 02 Tilskud 
til vandforsyning. 
1.06 Andre forsyningsvirksomheder 
På funktion 1.06 Andre forsyningsvirksomheder oprettes fem nye grupperinger til registrering 
af henholdsvis indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modreg-
ning af beregnede udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 
Renter af kommunens udlæg nedlægges. 
1.40 Fælles formål 
På funktion 1.40 Fælles formål oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis 
indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregne-
de udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af kommu-
nens udlæg nedlægges. Endvidere ændres gruppering 97 Særbidrag til 96 Særbidrag. 
1.41 Hovedkloakker og pumpestationer 
På funktion 1.41 Hovedkloakker og pumpestationer oprettes fem nye grupperinger til registre-
ring af henholdsvis indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt mod-
regning af beregnede udgifter. 
1.42 Detailkloakker 
På funktion 1.42 Detailkloakker oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis 
indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregne-
de udgifter. 
1.43 Rensningsanlæg 
På funktion 1.43 Rensningsanlæg oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis 
indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregne-
de udgifter. 
1.44 Tømningsordninger 
På funktion 1.44 Tømningsordninger oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholds-
vis indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af be-
regnede udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af 
kommunens udlæg nedlægges. 
1.50 Fælles formål 
På funktion 1.50 Fælles formål oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis 
indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregne-
de udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af kommu-
nens udlæg nedlægges. 
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1.51 Renovation 
På funktion 1.51 Renovation oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis ind-
tægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregnede 
udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af kommunens 
udlæg nedlægges. 
1.52 Konverteringsanlæg 
På funktion 1.52 Konverteringsanlæg oprettes fem nye grupperinger til registrering af hen-
holdsvis indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af 
beregnede udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af 
kommunens udlæg nedlægges. 
1.53 Lossepladser 
På funktion 1.53 Lossepladser oprettes fem nye grupperinger til registrering af henholdsvis ind-
tægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af beregnede 
udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af kommunens 
udlæg nedlægges. 
1.54 Olie- og kemikalieaffald 
På funktion 1.54 Olie- og kemikalieaffald oprettes fem nye grupperinger til registrering af hen-
holdsvis indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt modregning af 
beregnede udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter samt 91 Renter af 
kommunens udlæg nedlægges. 
1.55 Genanvendelsesanlæg og forsortering 
På funktion 1.55 Genanvendelsesanlæg og forsortering oprettes fem nye grupperinger til regi-
strering af henholdsvis indtægter, direkte udgifter, beregnede udgifter, overførte udgifter samt 
modregning af beregnede udgifter. De eksisterede grupperinger 90 Administrationsudgifter 
samt 91 Renter af kommunens udlæg nedlægges. 
I bilag II vedrørende kontoplan for hovedkonto 1 er konsekvenserne af oprettelsen af den over-
ordnede grupperingsstruktur for hele forsyningsområdet indarbejdet. 
Øvrige ændringer vedrørende hovedkonto 2  
Nedlæggelse af tre hovedfunktioner på hovedkonto 2 
Som følge af vejlovsændringer nedlægges de tre hovedfunktioner HOVEDLANDEVEJE OG 
MOTORVEJE, ADMINISTRATION M.V., ADMINISTRATION M.V. og MOTORVEJE på 
hovedkonto 2. 

Således nedlægges nedenstående hovedfunktioner og funktioner på hovedkonto 2 gældende fra 
budget 2001: 

HOVEDLANDEVEJE OG MOTORVEJE, ADMINISTRATION M.V. 
2.38 Betaling fra staten 
2.39 Vejforvaltning 

HOVEDLANDEVEJE 
2.42 Vedligeholdelse af færdselsarealer 
2.43 Vejvedligeholdelse i øvrigt 
2.44 Vintertjenester 
2.48 Broer, tunneler m.v. 
2.52 Vejanlæg 

MOTORVEJE 
2.72 Vedligeholdelse af færdselsarealer 
2.73 Vejvedligeholdelse i øvrigt 
2.74 Vintertjeneste 
2.78 Broer, tunneler m.v. 
2.82 Vejanlæg   
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Øvrige ændringer til budget- og regnskabssystemet 
Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er det besluttet at gennemføre nedenstående ændrin-
ger til Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 
4. Ændring af funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og 
pasning af døende 

Ændring af medicintilskudsreglser 
Som følge af Sundhedsministeriets Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring og lov om 
social service (Ændring af medicintilskudregler), lov nr. 1045 af 23. december 1998, er der sket 
en ændring i servicelovens § 107. Hjælp til lægeordineret medicin i forbindelse med pasning af 
døende ydes ikke længere efter serviceloven, men efter sygesikringsloven. Lovændringen trådte 
i kraft 1. marts 2000. 

Efter servicelovens § 107 har kommuner hidtil kunnet yde hjælp til lægeordineret medicin, der 
ikke dækkes på anden vis, i forbindelse med pasning af døende. Som følge af ændringen i medi-
cintilskudsreglerne dækkes udgifterne til lægeordineret medicin i forbindelse med pasning af 
døende imidlertid fuldt ud efter sygesikringsloven. Kommuner yder således ej længere hjælp til 
lægeordineret medicin i forbindelse med pasning af døende, da udgifterne til medicinen dækkes 
fuldt ud efter sygesikringsloven. 

Som følge heraf ændres funktion 5.54, gruppering 18 Plejevederlag og hjælp til medicin mv. 
ved pasning af døende i eget hjem (§ 104 og § 107) til Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartik-
ler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (§ 104 og § 107). 

I kontoplanen ændres funktion 5.54, gruppering 18 til Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartik-
ler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem, gældende fra regnskab 2000. 

Lov om ændring af lov om social service 

Lov om ændring af lov om social service (Merudgiftsydelse, godkendelse af botilbud for voks-
ne, revision af støtte- og kontaktpersonordningen og revision af reglerne om særlige personlige 
hjælpemidler) indebære bl.a., at amtskommunerne overtager kompetencen for bevilling af op-
tikunderstøttende hjælpemidler til særlige informationsteknologiske hjælpemidler. 

På den baggrund sker enkelte tilføjelser til konteringsreglerne til gruppering 08 Optiske syns-
hjælpemidler og gruppering 19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder. 

Tilføjelserne til gruppering 08 Optiske synshjælpemidler og gruppering 19 IT-hjælpemidler og 
IT-forbrugsgoder på funktion 5.54 er gældende fra regnskab 2000. 

Refusion af udgifter til flygtnige med 75 pct. refusion 
På funktion 5.54, dranst 2, er gruppering 03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusi-
on nedlagt gældende fra budget 2000. 

Det har imidlertid vist sig, at der på funktion 5.54 kan forekomme tilbagebetalinger vedrørende 
billån til flygtninge med 75 pct. refusion. Disse tilbagebetalinger må forventes at forekomme i 
en årrække. 

Derfor genautoriseres gruppering 03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion på 
funktion 5.54, dranst 2 gældende fra regnskab 2000: 

5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende 
 2 Statsrefusion 
 -- 
 03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
 -- 
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Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.54, gældende fra regnskab 2000 er vedlagt som 
bilag III. 

5. Tilskud til ansættelse af personer i servicejob 

I lov om servicejob (lov nr. 1081 af 29. december 1999) fremgår, at der under visse betingelser 
ydes tilskud til ansættelse af langtidsledige, der er fyldt 48 år, i varige stillinger i den offentlige 
sektor på ordinære løn- og ansættelsesvilkår (servicejob). I en forsøgsperiode fra 1. januar 2000 
til 31. december 2001 kan stat, amtskommuner og kommuner søge om tilskud til ansættelse af 
personer i servicejob. Tilskuddet udgør årligt 100.000 kr. pr. helårsstilling. 
Personer ansat i servicejob indgår i den normale normering i de kommunale institutioner, og 
ansættes på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. 
Da servicejob er ordinære stillinger, som indgår i den normale normering, skal kommunale ud-
gifter i forbindelse med ansættelsen følge kontoplanen generelt. Således skal eksempelvis løn-
udgifter til personer ansat i servicejob registreres på de funktioner i kontoplanen, hvortil de an-
sattes beskæftigelse kan henføres. 
Tilskuddet vedrørende personer ansat i servicejob registreres derimod centralt. Til registrering 
af tilskuddet vedrørende personer ansat i servicejob oprettes på funktion 5.96 Puljejob en drifts-
gruppering 91 Tilskud vedrørende servicejob. I forlængelse heraf ændres funktion 5.96 Puljejob 
til 5.96 Pulje- og servicejob. 
Der oprettes således under funktion 5.96 Puljejob en driftsgruppering 91 Tilskud vedrø-
rende servicejob, og i forlængelse heraf ændres funktion 5.96 Puljejob til 5.96 Pulje- og 
servicejob. Ændringerne gælder fra regnskab 2000: 
5.96 Pulje- og servicejob 
 1 Drift 
 -- 
  91 Tilskud vedrørende servicejob 
 -- 
 
I bilag IV er vist konteringsregler for funktion 5.96, gruppering 91. 

6. Artskontering ved leverancer mellem forsyningsvirksomheder 
Det fremgår af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, afsnit 2.5 – side 
5 og 6, at alle ydelser, som leveres mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne, registreres 
som eksterne. 

I budget- og regnskabssystemets artsbeskrivelse, afsnit 2.5 – side 7, er endvidere fastsat, at art 
4.9 blandt andet benyttes ved leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder. 

Det fremgår imidlertid ikke af Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner, 
hvorledes leverancer mellem forsyningsvirksomheder skal artsregistreres. Det er således ikke 
angivet, om der ved leverancer mellem de enkelte forsyningsvirksomheder i en kommune skal 
anvendes eksterne eller interne arter. 

Da forsyningsvirksomhederne generelt betragtes som eksterne i forhold til kommunens øvrige 
aktiviteter, har Budget- og regnskabsrådet besluttet, at det i konteringsreglerne vedrørende 
artskontering indføres, at leverancer mellem forsyningsvirksomheder – der er registreret som 
selvstændige virksomheder – skal registreres som eksterne. 

De ændrede regler vedrørende artskontering fremgår af bilag V og er gældende fra budget 
2001. 

7. Kommunalt bidrag til ordinære elever på produktionsskoler 

Ved lov om produktionsskoler (lov nr. 1124 af 29. december 1999) indføres en kommunal bi-
dragsordning for ordinære elever på produktionsskoler, således at hjemstedskommunen betaler 
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et bidrag for deltagere på en produktionsskole. Bidragssatserne fastsættes på de årlige finanslo-
ve. For deltagere, der er aktiverede i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, betales ikke bidrag. 

Til registrering af det kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler op-
rettes på funktion 3.44 en autoriseret driftsgruppering 01 Bidrag vedrørende ordinære elever på 
produktionsskoler. 

I kontoplanen vedrørende funktion 3.44 Andre faglige uddannelser oprettes følgende driftsgrup-
pering gældende fra budget 2001: 

3.44 Andre faglige uddannelser 
 1 Drift 
  01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler 

 

Det bemærkes, at øvrige udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler fortsat registreres 
på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 16 Produktionsskoler. 

I bilag VI er vist nye konteringsregler for funktion 3.44 og funktion 5.98, gruppering 16. 

8. Færgeinvesteringer 
I lov om trafikstøtte til de mindre øer er fastsat, at kommune eller amt får et tilskud fra hen-
holdsvis stat og amt eller kommune svarende til 1/3 af ydelsen på lån optaget til færgeinveste-
ringer. Ydelsen består af renter og afdrag. 
I bemærkningerne til lov om trafikstøtte til de mindre øer er stillet krav om, at de omtalte lån 
skal registreres på særskilte konti i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskom-
muner”, således at det til ethvert tidspunkt er muligt at identificere lånene. 
Indenrigsministeriet har modtaget visse henvendelser vedrørende konteringspraksis på området, 
som på den baggrund har været drøftet på et møde i Budget- og regnskabsrådet. Det er besluttet 
at opretholde den nuværende konteringspraksis, med enkelte præciseringer.  
Disse præciseringer, som er gældende fra budget 2001, fremgår af bilag VII. 

9. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge og 
funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob 
På grupperingerne 01, 02, 03, 10 og 12 på funktion 5.04 registreres efter de nuværende regler 
visse udgifter efter lov om aktiv socialpolitik for to grupper af flygtninge i de første 18 måneder 
efter opholdstilladelsen. Det drejer sig om flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 
1999, og flygtninge der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, og som fylder 18 år i 
løbet af de første 18 måneder efter opholdstilladelsen. 
Den 1. juli 2000 er der gået 18 måneder siden den 1. januar 1999. Det betyder at alle flygtninge, 
der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, fra denne dato vil være omfattet af de alminde-
lige regler om statsrefusion.  
Lov om ændring af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) med flere 
love medfører en ændring af reglerne om refusion af udgifter til flygtninge efter lov om aktiv 
socialpolitik. Ændringen indebærer, at staten ikke refunderer udgifter til kontanthjælp mv. med 
100 pct. for de flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999 og som fylder 18 år 
i løbet af de første 18 måneder efter opholdstilladelsen. Ændringerne trådte i kraft 1. februar 
2000. Det betyder, at denne gruppe af flygtninge er omfattet af de almindelige regler om statsre-
fusion. 
Ovenstående betyder, at grupperingerne 01, 02, 03, 10 og 12 på funktion 5.04 Kontanthjælp til 
flygtninge nedlægges gældende fra budget 2001. Samtidig ændrer funktionen navn til Kontant-
hjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. 
Samtidig ændres gruppering 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion, således at denne også omfatter udgifter i forbindelse med aktivering af 
uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. 
Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grup-
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per af flygtninge,  som er gældende fra budget 2001, er vedlagt i bilagVIII. 

Ovenstående betyder ligeledes, at gruppering 02 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til 
flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion på funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i 
fleksjob og skånejob nedlægges gældende fra budget 2001. 
Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.41 Løntilskud mv. for personer i fleksjob 
og skånejob, som er gældende fra budget 2001, er vedlagt i bilag IX. 

10. Nedlæggelse af gruppering 06 på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

På gruppering 06 registreres udgifter til igangsætningsydelse. Denne ordning blev op-
hævet ved lov nr. 1077 af 29. december 1997. I forbindelse med ophævelsen blev der 
fastsat en overgangsordning, hvorefter personer, der har fået tildelt igangsætningsydel-
se inden den 1. januar 1998, kan modtage ydelsen efter de hidtil gældende regler. Efter 
disse regler kan ydelsen højst udbetales i 2½ år, dvs. at der ikke kan udbetales igang-
sætningsydelse fra 1. juli 2000.  

Gruppering 06 Igangsætningsydelse på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodta-
gere nedlægges med virkning fra budget 2001. 

Kontoplan for funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere gældende fra budget 
2001 er vedlagt i bilag X. 

11. Registrering af primærkommunale udgifter til hospice-ophold 

Indenrigsministeriet har tidligere, efter konkrete henvendelser truffet beslutning om at 
primærkommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold registreres på funktion 
4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker, hvor også de amtskommunale 
udgifter registreres. 

Efter yderligere henvendelser og drøftelse på et møde i Budget- og regnskabsrådet er 
det nu besluttet, at primærkommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold skal 
registreres på funktion 5.90 Andre sundhedsudgifter på en ny autoriseret gruppering 
01 Primærkommunale udgifter til hospice-ophold. Amtskommunale udgifter i forbin-
delse hermed registreres fortsat på funktion 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehand-
lingsklinikker. 

Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.90 Andre sundhedsudgifter, gældende 
fra budget 2001, er vedlagt i bilag XI. 
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Bilag I 

Konteringsregler for funktion 1.06 Andre forsyningsvirksomheder 

1.06 Andre forsyningsvirksomheder 
Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende andre forsyningsvirksomhe-
der, eksempelvis fællesantenneanlæg. De generelle bemærkninger til hovedfunktionen kan i 
nogle tilfælde finde anvendelse. 
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Bilag II 

Ny kontoplan for hovedkonto 0, 1 og 2 

Kontoplanen for hovedkonto 0: 

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

Jordforsyning 
0.01 Fælles formål 
0.02 Boligformål 
0.03 Erhvervsformål 
0.04 Offentlige formål 
0.05 Ubestemte formål 

FASTE EJENDOMME 
0.10 Fælles formål 
0.11 Beboelse 
 1 Drift 
  01 Boliger til integration af udlændinge 
  02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 
  92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 
  93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 
0.12 Erhvervsejendomme 
0.13 Andre faste ejendomme 
0.14 Sanering 
0.15 Byfornyelse og boligforbedring 
 1 Drift 
  01 Ydelsesstøtte 

FRITIDSOMRÅDER 
0.20 Fælles formål 
0.21 Parker og legepladser 
0.22 Skove og naturområder 
0.23 Strandområder 
0.24 Kolonihaver 

FRITIDSFACILITETER 
0.30 Fælles formål 
0.31 Stadion og idrætsanlæg 
0.32 Idræts- og svømmehaller 
0.33 Friluftsbade 
0.34 Campingpladser og vandrehjem 
0.35 Andre fritidsfaciliteter 

KIRKEGÅRDE 
0.40 Kirkegårde 

NATURFREDNING 
0.41 Naturfredning 
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VANDLØBSVÆSEN 
0.70 Fælles formål 
0.71 Vedligeholdelse af vandløb 
0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
0.73 Arbejder for fremmed regning 
0.74 Kystsikring 

ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 
0.80 Fælles formål 
0.81 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter 
0.85 Recipientkvaliteter og spildevand 
0.86 Vandindvinding 
0.87 Levnedsmiddelkontrol 
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 
0.90 Sandflugt 
0.91 Skadedyrsbekæmpelse 
0.92 Foranstaltninger i øvrigt 

REDNINGSBEREDSKAB 
0.95 Redningsberedskab 

Kontoplanen for hovedkonto 1: 

1 Forsyningsvirksomheder m.v. 

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 
1.01 Gasforsyning 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.02 Elforsyning 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  04 Skattebetalinger 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.03 Varmeforsyning 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.04 Vandforsyning 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
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  02 Tilskud til vandforsyning 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.06 Andre forsyningsvirksomheder 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 

SPILDEVANDSANLÆG 
1.40 Fælles formål 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  92 Vejafvandingsbidrag 
  93 Vandafledningsbidrag, boliger 
  95 Vandafledningsbidrag, erhvervsejendomme 
  96 Særbidrag 
  97 Øvrige indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.41 Hovedkloakker og pumpestationer 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.42 Detailkloakker 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.43 Rensningsanlæg 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  97 Indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.44 Tømningsordninger 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  93 Bidrag for tømning 
  97 Øvrige indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 

RENOVATION M.V. 
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1.50 Fælles formål 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  92 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  93 Salg af genanvendelige materialer 
  97 Øvrige indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.51 Renovation 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  92 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  93 Salg af genanvendelige materialer 
  97 Øvrige indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.52 Konverteringsanlæg 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  92 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  93 Salg af genanvendelige materialer 
  97 Øvrige indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.53 Lossepladser 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  92 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  93 Salg af genanvendelige materialer 
  97 Øvrige indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.54 Olie- og kemikalieaffald 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  92 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  93 Salg af genanvendelige materialer 
  97 Øvrige indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
1.55 Genanvendelsesanlæg og forsortering 
 1 Drift 
  01 Direkte udgifter 
  05 Overførte udgifter 
  10 Beregnede udgifter 
  92 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  93 Salg af genanvendelige materialer 
  97 Øvrige indtægter 
  98 Modregning af beregnede udgifter 
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Kontoplanen for hovedkonto 2: 

2 Trafik og infrastruktur 

FÆLLES FUNKTIONER 
2.01 Fælles formål 
2.03 Arbejder for fremmed regning 
2.05 Driftsbygninger og –pladser 
2.09 Øvrige fælles funktioner 

KOMMUNALE VEJE 
2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 
2.14 Vintertjeneste 
2.22 Vejanlæg 

KOLLEKTIV TRAFIK 
2.30 Fælles formål 
2.31 Busdrift 
2.32 Skolebusdrift 
2.33 Færgedrift 
 2 Statsrefusion 
  01 Statstilskud til trafikbetjening af små øer 
2.34 Lufthavne 
2.35 Jernbanedrift 

HAVNE 
2.40 Havne 
2.41 Lystbådehavne m.v. 
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Bilag III 

Kontoplan for funktion 5.54 

5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende. 
 1 Drift 
  01 Støtte til køb af bil m.v. til personer på 67 år og derover (§ 99) 
  02 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 

1) 
  03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 
  04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 
  05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1) 
  06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102) 
  07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 103) 
  08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1) 
  09 Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2) 
  10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3) 
  11 Støtte til køb af bil m.v. til personer under 67 år (§ 99) 
  12 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år (§ 97, stk. 1) 
  13 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, stk. 1) 
  14 Andre hjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, stk. 1) 
  15 Forbrugsgoder til personer under 67 år (§ 98, stk. 1) 
  16 Hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102) 
  17 Støtte til individuel befordring til personer under 67 år (§ 103) 
  18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 

hjem (§§ 104 og  107) 
  19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( §§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2) 
  91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer på 67 år og der-

over (§ 99) 
  92 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer under 67 år (§ 

99) 
  93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover ( § 

102, stk. 3) 
  94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102, stk. 3) 

 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
 
Ændrede konteringsregler for funktion 5.54, gruppering 08, 18 og 19 

08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr.1)  
Her registreres udgifter til amtsligt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøt-
tende synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medi-
cinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, jf. servicelovens § 97, stk. 2, nr. 1. 
Det bemærkes at hjælpemidler til afhjælpning af synshandicap, som er ydet af kom-
munen efter servicelovens § 97, stk. 1, ikke registreres på denne gruppering, men på 
gruppering 04. 

 
18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (§§ 

104 og    107)   
Her registreres udgifter til plejevederlag til personer, som passer en nærtstående, der 
ønsker at dø i eget hjem, jf. servicelovens § 104. 
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Endvidere registreres her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende, såfremt 
udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. servicelovens § 107. 

19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2) 
Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil 
understøttende hjælpemidler ydet af amtet, jf. servicelovens § 97, stk. 2, nr. 4 samt 
udgifter til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, 
som amtet yder støtte til, jf. servicelovens § 98, stk. 2. 
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Bilag IV 

Konteringsregler for funktion 5.96, gruppering 91 Tilskud vedrørende servicejob 

91 Tilskud vedrørende servicejob 
 Her registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob, jf. lov om servicejob. 
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Bilag V 
Ændrede regler for artskontering 
I Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, kapitel 2.5 Artsinddelingen, 
side 5-6, under overskriften HOVEDART 4 TJENESTEYDELSER M.V., ændres tredje afsnit 
til følgende: 
 
”Forsyningsvirksomheder, dvs. virksomheder, der er registreret på udlægskontiene 9.30 til 9.35, 
anses for eksterne i relation til kommunens øvrige virksomhed. Alle ydelser, som leveres mel-
lem kommunen og forsyningsvirksomhederne, registreres derfor som eksterne. Som eksempel 
kan nævnes, at leverancer af vand fra kommunens egne forsyningsvirksomheder registreres 
under art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. Leverancer mellem forsyningsvirksomheder – der er 
registreret som selvstændige virksomheder – registreres ligeledes som eksterne. Endvidere regi-
streres forsyningsvirksomhedernes faktiske andele af kommunens almindelige administrations-
udgifter under art 4.0 Tjenesteydelser uden moms, på funktionerne for forsyningsvirksomheder-
ne.” 
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Bilag VI 

Konteringsregler for funktion 3.44 

3.44 Andre faglige uddannelser 
På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 

01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler 
 Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på pro-

duktionsskoler. Øvrige udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler re-
gistreres på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 16. 

Konteringsregler for funktion 5.98 gruppering 16 Produktionsskoler 

16 Produktionsskoler 
 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf. lov om 

produktionsskoler. Dog registreres kommunale bidrag til staten vedrørende or-
dinære elever på produktionsskoler på funktion 3.44 Andre faglige uddannelser, 
gruppering 01. 
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Bilag VII 

Konteringsregler for funktion 2.33 Færgedrift 

2.33 Færgedrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende færgedrift, f.eks. tilskud til tra-
fikbetjening af små øer. 
Under refusion registreres det statstilskud, der tilfalder de kommuner og amtskommuner, som 
selv forestår trafikbetjeningen af små øer. 
Det bemærkes, at ydelsen på lån optaget til færgeinvesteringer og til ombygning af færgelejer til 
færgeruter, jf. lov om trafikstøtte til de mindre øer, registreres på denne funktion. Her registreres 
ligeledes tilskuddene fra amt/kommune og stat til betaling af ydelsen på lånene. Ydelsen på lån 
samt tilskuddene fra amt/kommune og kommune registreres under dranst 1 Drift ved anvendelse 
af hovedart 6 Finansudgifter. Hjemtagne lån til færgeinvesteringer, omfattet af loven, registreres 
på funktion 8.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer, og nedskrives på funktion 9.78 Langfri-
stet gæld vedrørende færgeinvesteringer med modpost på 9.99. 
 
Ændring til afsnit 2.5 – side 9 vedrørende hovedart 6 Finansudgifter 

I afsnit 2.5 – side 9 ændres teksten vedrørende hovedart 6 Finansudgifter, gældende fra budget 
2001, til: 
 
HOVEDART 6 FINANSUDGIFTER 

På hovedart 6 Finansudgifter, registreres de udgifter, som føres på hovedkonto 7 og 8. Uden for 
disse hovedkonti anvendes hovedart 6 kun ved renteudgifter vedrørende sanering og byfornyel-
se og boligforbedring (funktionerne 0.14 og 0.15) (jf. cirkulære nr. 92 af 3. juli 1986 om offent-
lig støtte til byfornyelse og boligforbedring m.v.), på funktion 5.30 Ældreboliger, på funktion 
2.33 Færgedrift samt i forbindelse med forrentning af kommunens udlæg vedrørende spilde-
vandsanlæg og forsyningsvirksomheder (funktionerne 1.40-1.44, 1.50-1.55, 1.01-1.04 og 1.06). 
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Bilag VIII 

Kontoplan for funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge  

5.04  Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 1 Drift 

04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. re-
fusion (§§ 25, 26, 27, 34, 36 og 16, stk. 2, nr. 2) 

05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. re-
fusion (§§ 52, 62, 63, 64, 65 og 78) 

06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 
100 pct. refusion 

16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  91  Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  92  Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 

01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
04 Tilskud fra EU 

Konteringsregler for funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funktion 5.01) 
og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05) til visse grupper af flygtninge. 
Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konteringsreglerne for de enkelte drifts-
grupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 133 i lov om soci-
al service. På funktion 5.04 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets be-
kendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion 
m.v. på visse dele af det sociale område. 
 
På funktion 5.04 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende: 
 
04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (§§ 

25, 26, 27, 34, 36 og 16, stk. 2, nr. 2) 
 Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtnin-
gebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion; udgifter til kontanthjælp efter 
§ 25; til tillæg i form af en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte 
sin arbejdsmuligheder jf. § 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er fyldt 60 år, og som 
ikke kan få social pension pga. betingelser om optjening, jf. § 27 samt udgifter til særlig 
støtte efter § 34; til beskæftigelsestillæg efter § 36 samt til løntilskud efter § 16, stk. 2 
nr. 2. 
  For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for 
flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre 
kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige introduktions-
program, jf. § 16 i integrationsloven. 
  Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres ligeledes her, jf. funk-
tion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19. 
  For handicappede 
flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen har fået opholdstilladelse 
før 1. januar 1999. For handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. 
januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 
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05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (§§ 
52, 62, 63, 64, 65 og 78) 

   Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv soci-
alpolitik til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusi-
on; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræning eller uddan-
nelse efter § 62; til støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalide-
ring efter §§ 63 og 64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til hjælp 
til værktøj og arbejdsredskaber efter § 78, jf. funktion 5.01, gruppering 01, 02, 03, 05 og 
12. 
  For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for 
flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre 
kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige introduktions-
program, jf. § 16 i integrationsloven. 
  For handicappede 
flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen har fået opholdstilladelse 
før 1. januar 1999. For handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. 
januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik og til hjælp 
i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygt-
ninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10 og 15. 
  For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrørende flygt-
ningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre kom-
munen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige introduktionspro-
gram, jf. § 16 i integrationsloven. 

  For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen har fået 
opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappede flygtninge som har fået opholds-
tilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

16 Hjælp til flygtninge i øvrigt de første 3 år med 100 pct. refusion 
Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved 
forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter §§ 28 og 29 i lov om 
social service og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter 
§§ 77, 79 og 84 i lov om social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funkti-
on 5.01 gruppering 09, 10, 15). Dette gælder både for flygtninge der har fået opholdstil-
ladelse før og efter 1. januar 1999. 

Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering. Jf. funktion 5.01, gruppering 91, 93 og 95 
samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygt-
ninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.05 
gruppering 07. 
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Bilag IX 

Kontoplan for funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob 

 
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 

 1 Drift 
   04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob (§ 72) 
   05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob (§ 72) 

06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob (§72) 
07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74) 
08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion (§ 76) 
09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion (§ 74 a) 
10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§ 74 b) 

 2 Statsrefusion   
  04 Refusion af udgifterne til løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion 

05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion 
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Bilag X 

Kontoplan for funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

 

5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
 1 Drift 

  02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne (§§ 25 
og 26, stk. 3, jf. §§ 20 og 24) 

   04 Særlig støtte (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24, 35 og 36) 
   07 Aktiveringsgodtgørelse (§ 38) 
   08 Aktivering af personer under 30 år (§ 20, jf. §§ 16, 23, 25, 26, stk. 3 og 36) 
  09 Aktivering af personer fyldt 30 år (§ 21, jf. §§ 16, 23, 25 og 36) 

  93 Tilbagebetaling 
 2 Statsrefusion 

  01 Refusion af udgifterne på gruppering 02-04 og 08-09 minus gruppering 93 
  03 Berigtigelser 
  04 Tilskud fra EU 
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Bilag XI 

Kontoplan for funktion 5.90 Andre sundhedsudgifter 

5.90  Andre sundhedsudgifter 
         1   Drift 
              01  Primærkommunale udgifter til hospice-ophold 

Konteringsregler for funktion 5.90 

5.90 Andre sundhedsudgifter 
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder tilskud til etablering af bedrifts-
sundhedstjenester og tilskud til helsecentre. 

Det bemærkes, at udgifter, der følger af, at kommunen er arbejdsgiver, registreres på de enkelte 
funktioner. 

På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende stadslægen i København. 
Udgifter og indtægter vedrørende AIDS-forebyggelse registreres ligeledes på denne funktion. 

På funktionen er gruppering 01 autoriseret til registrering af primærkommunale udgifter i for-
bindelse med hospice-ophold. 

 


