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

Folketinget har vedtaget lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om so-
cial pension (udvidelse af regler om helbredstillæg). Lovændringen indebærer, at de 
områder, som er omfattet af reglerne vedr. helbredstillæg udvides til også at omfatte 
tandproteser, briller og fodbehandling, jf. Socialministeriets skrivelse af 18. december 
2003.  

Efter drøftelse i Budget –og regnskabsrådet er det besluttet, at lovændringen nødven-
diggør, at der foretages en række ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner og amtskommuner” vedrørende funktion 5.67 Personlige tillæg mv. 

Der oprettes således to nye grupperinger: 1 Briller, helbredstillæg og 12 Fodbehand-
ling, helbredstillæg. Udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser konteres på den 
eksisterende gruppering 04 Tandlægebehandling, helbredstillæg.  

I bilag A er angivet de nye konteringsregler for funktion 5.67 Personlige tillæg mv. 

Herudover har Folketinget vedtaget lov nr. 1073 af 17. december 2002 om ændring af 
lov om social pension (supplerende engangsydelse til folkepensionister). Lovændrin-
gen indebærer, at kommunerne skal udbetale en supplerende engangsydelse på op til 
5.000 kr. før skat til visse modtagere af folkepension.  

Det kan oplyses, at udgifterne til den supplerende engangsydelse skal registreres i 
kontoplanen sammen med udgifterne til folkepension på gruppering 01 Folkepension 
under funktion 8.52. 
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De angivne ændringer træder i kraft fra regnskab 2003. Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet skal beklage den sene orientering. 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Elkjær Nielsen, Hanne Agerbak og Karsten Stentoft 
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BILAG A 

Ændringer til kontoplanen for funktion 5.67 Personlige tillæg mv.: 

”5.67 Personlige tillæg mv. 
         1 Drift 

01 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 17a) 
02 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 17a) 
03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 
04 Tandlægebehandling, helbredstillæg § 14 a ( § 17a) 
05 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg § 14 a ( § 17a) 
06 Medicin, personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 17 stk. 2) 
07 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 17 stk. 2) 
08  Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg, § 14 stk. 1  
 (§ 17 stk. 2) 
09 Briller, personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 17 stk. 2) 
10 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 

17 stk. 2) 
11 Andre personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 17 stk. 2) 
12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a ( § 17a) 
93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1.1.1998 
94 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001 

2 Statsrefusion 
01 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
02 Refusion af varmetillæg 
03 Berigtigelser” 

 

I de indledende konteringsregler for hovedfunktion FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TIL-
LÆG, kapitel 4.5 – side 55, ændres første afsnit til: 

”Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg mv. til offentlig pension. Desuden registreres udgif-
ter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. bekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002 
om lov om social pension (førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 ) og jf. § 6 stk. 4. i 
lov nr. 285 af 25. april 2001 i lov om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsrefor-
men) (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).” 

Konteringsregler for funktion 5.67 Personlige tillæg mv. ændres til følgende: 
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”5.67 Personlige tillæg mv. 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg med kom-
munal medfinansiering. Udgifter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg registreres un-
der art 5.2. Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de 
nye regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og før-
tidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til § 14 og 14 a gældende 
for folkepensionister samt § 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, der har fået tilkendt 
eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003. 
 
Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3 i Lov nr. 1087 af 13. december 2000, registre-
res på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
01  Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
            Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensionister efter § 14 a i 

               lov om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsrefor-
men). 

 
02 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
  Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensionister efter § 14 a i lov om 

social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 
03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 
  Her registreres udgifter til personligt tillæg til varmeudgifter til pensionister med 75 pct. refusion 

efter § 14, stk. 2 i lov om social pension og § 17, stk. 1 jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 
(førtidspensionsreformen) samt udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om so-
cial pension og § 17, stk. 3, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001. 

 
04 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
  Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 14 

a i lov om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsre-
formen). 

 
05 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
  Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehand-

ling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. 
april 2001 (førtidspensionsreformen). 

 
06 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1 ( § 17 stk. 2) 



- 5 - 
 

  Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pensionister efter § 14 stk. 1 i lov 
om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsrefor-
men). 

 
07 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 ( § 17 stk. 2) 
  Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 

14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtids-
pensionsreformen). 

 
08  Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 ( § 17 stk. 2) 
  Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psyko-

logbehandling til pensionister efter § 14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4. i 
lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 

 
09 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1 ( § 17 stk. 2) 
  Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til pensionister efter § 14 stk. 1 i lov 

om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsrefor-
men). 

 
10 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg, § 14, stk. 1 ( § 17 

stk. 2) 
  Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til pensionister med nedsat 

pension (brøkpension) efter § 14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 
285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 

 
11 Andre personlige tillæg, § 14, stk. 1 ( § 17 stk. 2) 
  Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14 stk. 1 i lov om social pension 

og § 17, stk. 2, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen), der ikke er 
omfattet af grupperingerne 06-10. 

 
12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
  Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling ydet til pensionister efter § 14 a 

i lov om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsrefor-
men). 

 
93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1.1.1998 
  Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintilskud, ydet efter § 17, stk. 1 

og 3 i lov om social pension med 75 pct. refusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker 
efter 1. januar 1998. 

  Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres ikke her, men på gruppering 
03. 
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94 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001 
  Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintilskud, ydet efter § 17, stk. 1 

og 3 i lov om social pension med 50 pct. refusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og 
hvor tilbagebetalingen sker efter 1. marts 2001. Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af 
personlige tillæg efter § 17, stk. 2 ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på de rele-
vante grupperinger 01-02, 04-12.” 

 


