
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
Telefon 72 28 24 00 
oim@oim.dk 

Til samtlige kommuner 
 
 

 
 
 
 
Orientering om 45. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem 
for kommuner 
 
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner. 
 
 
Kapitel 3 og 4 
 
Hovedkonto 3 
 

1. Præciseringer på funktion 3.22.09 
 

2. Oprettelse af ny funktion 3.30.47 til kommunalt drevne gymnasieskoler 
 

3. Opdatering af konteringsreglerne vedrørende funktion 3.35.60 Museer 
 

Hovedkonto 5 
 

4. Nedlæggelse af gruppering 102 på funktion 5.22.07 
 

5. Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.25 udbygges og tydeliggøres 
 

6. Institutionsbetegnelsen på funktion 5.25.13 ændres 
 

7. Nedlæggelse af gruppering 012 på funktion 5.25.19  
 

8. Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.28 tydeliggøres 
 

9. Gruppering 003 på funktion 5.28.20 under dranst 2 omdøbes til ’Berigtigelser 
af refusion vedrørende advokatbistand’ 
 

10. Opsplitning af gruppering 015 på funktion 5.28.21 
 

11. Oprettelse af gruppering 019 på funktion 5.28.21 
 

12. Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.28.22 
 

13. Nedlæggelse af gruppering 003, 005 og 007 på funktion 5.28.25 
 

14. Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.38 tydeliggøres 
 

Sagsnr. 
2017 - 4980 
 
Dato 
22-12-2017 
 



 

 2 

15. Oprettelse af grupperinger på funktion 5.38.39 
 

16. Præcisering af lovhenvisning på funktion 5.38.40 vedr. servicelovens § 10 
 

17. Præcisering af lovhenvisning på funktion 5.38.45 vedr. servicelovens § 101 a 
 

18. Præcisering af konteringsreglerne vedr. Kofoedsminde på funktion 5.38.50 
 

19. Ny funktion 5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 
§ 238 a) 
 

20. Ændring på funktion 5.46.60 
 

21. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.46.61 
 

22. Tydeliggørelse af konteringsreglerne vedr. funktion 5.57.72 
 

23. Oprettelse af grupperinger på funktion 5.57.72 
 

24. Ny opdeling af funktion 5.57.74 
 

25. Oprettelse af nye grupperinger vedr. refusion af udgifterne til flygtninge efter 
serviceloven og dagtilbudsloven 
 

26. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.58.82 
 

27. Oprettelse af gruppering på funktion 5.68.98 
 

28. Præcisering vedrørende anvendelse af art 8.6 på gruppering 100, 101, 103 og 
104 på funktion 5.68.98 
 

29. Præcisering vedr. gruppering 003 på funktion 5.72.99 
 

Hovedkonto 7- 9 
 

30. Præcisering af konteringsreglerne på funktion 8.28.17 
  

31. Præciseringer på funktion 8.38.37 

Alle kapitler 
 

32. Øvrige ændringer og præciseringer 
 
  



 

 3 

Ad 1 Præciseringer på funktion 3.22.09 
De autoriserede driftsgrupperinger 002-008 på funktion 3.22.09 kan både være finan-
sieret af kommunale midler og statslige tilskud. Derfor tilrettes grupperingstitlerne.  
 
Det præciseres endvidere, at afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannel-
se, såsom vikardækning og transportudgifter registreres på funktion 3.22.01. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 2 Oprettelse af ny funktion 3.30.47 til kommunalt drevne gymnasieskoler 
Der oprettes en ny funktion (3.30.47) til registrering af udgifter og indtægter vedr. 
kommunalt drevne gymnasieskoler. Funktionen kan alene anvendes af Københavns 
Kommune, da Sankt Annæ Gymnasium er den eneste kommunalt drevne gymnasie-
skole. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 3 Opdatering af konteringsreglerne vedrørende funktion 3.35.60 Museer 
Der foretages en forenkling og opdatering af konteringsreglerne på funktion 3.35.60 
Museer. Det indebærer, at de vejledende driftsgrupperinger 022-082 og refusions-
grupperingerne 002 og 004 nedlægges, da der ikke længere eksisterer en indberet-
ningspligt for kommunale udgifter og indtægter vedrørende museer til Slots- og Kultur-
styrelsen. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 4 Nedlæggelse af gruppering 102 på funktion 5.22.07 
På funktion 5.22.07 nedlægges gruppering 102 under dranst 2, da udgifter efter sund-
hedsloven ikke er omfattet af den centrale refusionsordning. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 5 Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.25 udbygges og tydeliggøres 
Konteringsreglerne vedr. dagtilbudsområdet (hovedfunktion 25) er udbygget med reg-
ler for hver enkelt funktion som erstatning for de tidligere samlede regler for alle tilbud 
efter dagtilbudsloven. 
 
Endvidere er der foretaget en række rettelser af sproglig karakter, opdatering af lov-
henvisninger, samt tydeliggørelse af de gældende regler for kontering. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 6 Institutionsbetegnelsen på funktion 5.25.13 ændres 
Betegnelsen på funktion 5.25.13 ’Integrerede institutioner’ er ændret til ’Tværgående 
institutioner’. Funktionen skal forsat anvendes til registrering af udgifter og indtægter 
vedrørende institutioner, som optager børn og unge efter mindst to af følgende tre 
afsnit i dagtilbudsloven: Daginstitutioner (afsnit II), Fritidshjem (afsnit III) og Klubtilbud 
(afsnit IV). 
 
Ændringen sker for at præcisere, at funktionen ikke vedrører institutioner, der alene 
består af daginstitutioner.  
 
Ændringen har virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 7 Nedlæggelse af gruppering 012 på funktion 5.25.19 
På funktion 5.25.19 nedlægges den nuværende gruppering 012, da der ikke er lov-
hjemmel til at tilbyde det obligatoriske sprogstimuleringstilbud i privatinstitutioner. 
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Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 8 Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.28 tydeliggøres 
Konteringsreglerne på hovedfunktion 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 
tydeliggøres i konteringsvejledningen.  
 
Endvidere er der foretaget en række rettelser af sproglig karakter samt opdatering af 
lovhenvisninger. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 9 Gruppering 003 på funktion 5.28.20 under dranst 2 omdøbes til ’Berigtigel-
ser af refusion vedrørende advokatbistand’ 
Gruppering 003 på funktion 5.28.20 under dranst 2 omdøbes fra ’Berigtigelser’ til ’Be-
rigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand’ for at præcisere, at berigtigelser på 
denne funktion alene vedrører refusion for advokatbistand. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 10 Opsplitning af gruppering 015 på funktion 5.28.21 
For at understøtte det politiske fokus på den tidlige, forebyggende indsats og dermed 
sikre overblik over udgifterne på børneområdet, er gruppering 015 på funktion 5.28.21 
opsplittet i 2 nye grupperinger: 
 
• 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) 

På denne gruppering registreres udgifter til gratis familieorienteret rådgivning, 
rådgivning til vordende forældre og herunder rådgivning som åbent, anonymt til-
bud, samt gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, samt familievejleder-
ordning til familier med børn med nedsat funktionsevne og adfærdsvanskelighe-
der.  
 

• 017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6). 
På denne gruppering registreres udgifter til forebyggende indsatser og økonomisk 
støtte i forbindelse med konsulentbistand, udgifter til prævention samt økonomisk 
støtte til fritidsaktiviteter. 

 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 11 Oprettelse af gruppering 019 på funktion 5.28.21 
Til registrering af udgifter og indtægter til ledsagelse af børn og unge mellem 12 og 18 
år efter servicelovens § 45 oprettes følgende gruppering på funktion 5.28.21: 
 
 
• 019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (ser-

vicelovens § 45) 
 
Udgifterne registreres således ikke på gruppering 003 funktion 5.38.53. Udgifter vedr. 
servicelovens § 97 om ledsagelse til voksne registreres fortsat på gruppering 003 på 
funktion 5.38.53. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 12 Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.28.22 
Der oprettes en ny gruppering 008 ’Tabt arbejdsfortjeneste (§66 a, stk. 2)’ til registre-
ring af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til 
pleje af det anbragte barn efter servicelovens § 66 a, stk. 2. Disse udgifter skulle tidli-
gere konteres på gruppering 005 på funktion 5.28.22. På funktion 5.28.22 oprettes 
således følgende gruppering: 
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• 008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 a, stk. 2) 
  
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 13 Nedlæggelse af gruppering 003, 005 og 007 på funktion 5.28.25 
Gruppering 003, 005 og 007 på funktion 5.28.25 vedr. forældrebetaling i særlige dag- 
og klubtilbud nedlægges. Udgifterne og indtægterne herfra samles på gruppering 092, 
hvor kommunerne fremadrettet skal kontere udgifter og indtægter fra forældrebetaling, 
netto. Gruppering 092 på funktion 5.28.25 omdøbes samtidigt til ’Forældrebetaling’. 
 
Baggrunden er, at det ikke med den nuværende bekendtgørelse nr. 1034 af 20. au-
gust 2007 om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og 
unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er et krav, at 
kommunen skal fastsætte og budgettere med forældrebetaling fra alle forældre med 
børn i dagtilbuddene. Kontoplanen ændres derfor, så det afspejler nettoprincippet, 
dvs. de faktiske indtægter fra forældrebetaling, og ikke bruttoprincippet, der anvendes 
i almene tilbud.  
  
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 14 Konteringsreglerne vedr. hovedfunktion 5.38 tydeliggøres 
Konteringsreglerne på hovedfunktion 38 Tilbud til voksne med særlige behov tydelig-
gøres. Endvidere er der rettelser af sproglig karakter samt opdatering af lovhenvisnin-
ger. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 15 Oprettelse af grupperinger på funktion 5.38.39 
Den 1. januar 2018 træder tre nye paragraffer §§ 82 a, b og c i kraft i serviceloven, 
hvorefter kommunerne får mulighed for at tilbyde hhv. forebyggende gruppebaseret 
hjælp og støtte efter servicelovens § 82 a, tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og 
støtte efter servicelovens § 82 b og støtte, omsorg og rådgivning i sociale akuttilbud til 
personer med psykiske lidelser efter servicelovens § 82 c. De nye bestemmelser ind-
går i den revision af servicelovens voksenbestemmelser, som partierne bag satspuljen 
indgik aftale om den 4. november 2016. 
 
Der oprettes tre nye grupperinger på funktion 5.38.39: 
• 011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)  
• 012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b) 
• 013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c) 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 16 Præcisering af lovhenvisning på funktion 5.38.40 vedr. servicelovens § 10 
I den nuværende kontoplan og konteringsvejledning er det ikke præciseret, at funktion 
5.38.40 vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner også omfatter generel rådgivning 
givet efter § 10. Denne paragraf er nu tilføjet. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 17 Præcisering af lovhenvisning på funktion 5.38.45 vedr. servicelovens § 
101 a 
I den nuværende kontoplan og konteringsreglerne er det ikke præciseret, at dagbe-
handlingstilbud til stofmisbrugere på funktion 5.38.45 også omfatter hjælp givet efter 
servicelovens § 101 a, som trådte i kraft d. 1. juli 2015. Denne paragraf er nu tilføjet. 
  
Præciseringen har virkning fra regnskab 2018. 
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Ad 18 Præcisering af konteringsreglerne vedr. Kofoedsminde på funktion 
5.38.50 
De gældende konteringsregler for udgifter og indtægter vedr. Kofoedsminde er præci-
seret. Kofoedsminde er hjemlet i servicelovens § 108, hvorfor udgifter og indtægter 
skal konteres på funktion 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold. Dette gælder 
både for den takstfinansierede del og den objektive finansieringsdel. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 19 Ny funktion 5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslo-
vens § 238 a) 
Som følge af lov nr. 691 af 8. juni 2017 om ændring af lov om anvendelse af tvang i 
psykiatrien og sundhedsloven oprettes en ny funktion 5.38.54. Her skal udgifter og 
indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens 
§ 238 a, registreres. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 20 Ændring på funktion 5.46.60 
Som led i Aftale om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge 
af 17. november 2016 (udmøntet med lov nr. 705 af 8. juni 2017) indgik, at tilbuddet 
om arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse ophører som et særskilt tilbud pr. 1. juli 
2017. Herudover afskaffes statsrefusionen for ordinær danskuddannelse for uden-
landske studerende, arbejdstagere mv. pr. 1. januar 2018.  
 
Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløb samt for øvrige er således ikke om-
fattet af statsrefusion efter 2017. På gruppering 003 under dranst 2 slettes derfor hen-
visningen til gruppering 012 og 013.  
 
Der oprettes imidlertid en gruppering under dranst 2 til refusion af afløbsudgifter ved-
rørende 2017 og tidligere: 
 
• 005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidlige-

re 

Endvidere ændres gruppering 103 på funktion 5.46.60 til en afløbsgruppering og 
gruppering 002 under dranst 2 konsekvensrettes. 
 
Der er endvidere foretaget enkelte præciseringer af kontotekster og i konteringsreg-
lerne på funktionen. Ændringerne afspejler primært konsekvensændringer i forhold til 
tidligere lovændringer uden refusionsmæssig betydning.  
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 21 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.46.61 
På funktion 5.46.61 nedlægges gruppering 092 Tilbagebetalinger vedrørende hjælp i 
særlige tilfælde mv. før 2008 med 75 pct. refusion.  
 
På funktion 5.46.61 nedlægges gruppering 026 på dranst 2 Refusion af tilbagebetaling 
vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. før 2008 med 75 pct. refusion (grp. 092). 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 22 Tydeliggørelse af konteringsreglerne vedr. funktion 5.57.72 
Konteringsreglerne på funktion 5.57.72 Sociale formål tydeliggøres. Endvidere er der 
foretaget en række rettelser af sproglig karakter.  
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Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 23 Oprettelse af grupperinger på funktion 5.57.72  
Til registrering af opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og 
tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om 
Udbetaling Danmark, oprettes følgende grupperinger under dranst 1 på funktion 
5.57.72 Sociale formål: 
 
• 011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, 

stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark 
 
• 012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, 

stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark 
 
Grupperingerne skal anvendes til registrering af udgifter til tab for alle ydelser og til-
skud, som administreres af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab 
efter § 26, stk. 4, eller stk. 5, 1. og 2. pkt., uanset om kommunerne i øvrigt medfinan-
sierer ydelsen eller tilskuddet. Alle udgifter til tab som dækkes af kommunerne efter 
lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4, og stk. 5, 1. og 2. pkt., registreres på de på-
gældende grupperinger, uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 24 Ny opdeling af funktion 5.57.74 
På funktion 5.57.74 foretages en ny opdeling af udgifterne vedrørende udgifter til inte-
grationsydelse, kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge. Opdelingen sker under 
hensyn til at kunne følge, hvilke grupper af flygtninge hjælpen er tildelt. Endvidere er 
der foretaget en generel opdatering af konteringsreglerne. Ændringerne af grupperin-
gerne omfatter:  
 
a) To nye grupperinger, hhv. gruppering 007 og 009, som samlet indeholder de 

samme udgifter som de nuværende grupperinger 004 og 005. Med ændringen 
skal udgifter opdeles efter modtagegruppen, mod den hidtidige opdeling efter 
ydelser. Der oprettes således følgende driftsgrupperinger på funktion 5.57.74: 

 
• 007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge (integrationsydelse mv.) 

Her registreres følgende udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpo-
litik til uledsagede flygtningebørn. Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse, 
kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv 
socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats kapitel 12 og 14 samt § 74. 

 
Udgifterne registreres på denne gruppering, medmindre kommunen har besluttet 
at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integrati-
onsloven. 

 
• 009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat 

funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, kontanthjælp mv.) 
Her registreres udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til 
flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold. 
Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp 
samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registre-
res eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og 
14 samt § 74 på denne gruppering. 

 
b) Tre nye grupperinger, hhv. gruppering 008, 010 og 011, som samlet indeholder 

udgifterne på den hidtidige gruppering 006. Med ændringerne opdeles den hidtidi-
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ge gruppering 006 i følgende nye driftsgrupperinger, der oprettes på funktion 
5.57.74: 

 
• 008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn 

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapi-
tel 10 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgifter efter lov om aktiv socialpolitik registreres på denne gruppering, medmin-
dre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktions-
program, jf. § 16 i integrationsloven. 

 
• 010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold 
Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapi-
tel 10 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funk-
tionsevne anbragt i døgnophold.  

 
• 011Hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 med 100 pct. refu-

sion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnop-
hold 
Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp efter servicelovens § 100 til 
dækning af nødvendige merudgifter til flygtninge med handicap anbragt i døgnop-
hold.  

 
c) Gruppering 016 omdøbes til ”Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 

100 pct. refusion til flygtning i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)” for at tydeliggøre, 
hvilke udgifter der skal konteres her. Grupperingen omfatter udgifter til merudgifts-
ydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med ned-
sat funktionsevne til flygtninge efter §§ 41 og 42 i serviceloven og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i serviceloven i de før-
ste 3 år efter datoen for opholdstilladelsen med 100 pct. refusion. 

 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018. 
 
Ad 25 Oprettelse af nye grupperinger vedr. refusion af udgifterne til flygtninge 
efter serviceloven og dagtilbudsloven 
Der foretages en række ændringer i kontoplanen vedr. refusion af udgifterne til flygt-
ninge efter serviceloven og dagtilbudsloven. Dette sker under hensyn til at kunne føl-
ge, hvilke grupper af flygtninge hjælpen er tildelt. 
 
De nuværende grupperinger under dranst 2 vedr. refusion af udgifter til flygtninge 
nedlægges og erstattes med den eller de relevante af følgende nye grupperinger un-
der dranst 2, der oprettes på de relevante funktioner: 
 
For udgifter efter serviceloven: 
 
• 007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, 

stk. 3, nr. 2) 
 

• 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt 
nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
• 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 

181, stk. 2) 
 

For udgifter efter dagtilbudsloven: 
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• 007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til 
uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2) 

 
• 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til 

flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. 
§ 99 stk.2, nr. 1)  

  
Herudover nedlægges berigtigelseskontiene på de funktioner, hvor der alene er refu-
sion af udgifter til flygtninge mv. Det følger således af de almindelige konteringsregler, 
at refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for 
flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2018. 

Ad 26 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.58.82 
På funktion 5.58.82 nedlægges gruppering 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for 
flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-
31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum). 
 
På funktion 5.58.82 nedlægges endvidere gruppering 019 Jobafklaringsforløb, mentor 
for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 
b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum).  
 
Udgifter til mentor for flere personer for hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
registreres fremover på hhv. gruppering 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 
pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f og gruppering 018 
Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 31 b-31 f. 
 
Baggrunden for nedlæggelserne er, at der for de øvrige målgrupper for mentorstøtte 
ikke længere skelnes mellem mentorudgifter pr. person og pr. plads i kontoplanen. På 
den baggrund er det derfor uaktuelt at beholde opdelingen for ressourceforløbsperso-
ner og personer i jobafklaringsforløb. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018. 
 
Ad 27 Oprettelse af gruppering på funktion 5.68.98 
Som led i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark 
og praktikpladser af 19. august 2016 er det aftalt, at der afsættes en pulje i perioden 
2017-2019 til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige jobparate kontant-
hjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Til registrering af udgifter og tilskud fra staten 
vedrørende pulje til opkvalificering på mangelområder oprettes følgende driftsgruppe-
ring på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 
• 104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017.  
 
Det bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har varslet om æn-
dringen på deres hjemmeside med henblik på at lette omposteringen. 
 
Ad 28 Præcisering vedrørende anvendelse af art 8.6 på gruppering 100, 101, 103 
og 104 på funktion 5.68.98 
På gruppering 100, 101, 103 og 104 på funktion 5.68.98 skal kommunerne – foruden 
udgifterne – også registrere statstilskuddet på dranst 1. Det er vigtigt af hensyn til 
udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af 
udgifter og indtægter. Med henblik på at kunne beregne de registrerede udgifter før 
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statstilskud skal det derfor præciseres, at kommunerne skal registrere statstilskuddet 
på art 8.6. Statstilskud. 
 
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017. 
 
Ad 29 Præcisering vedr. gruppering 003 på funktion 5.72.99 
Pr. 1. juli 2017 kan kommunalbestyrelsen tegne en ansvars- og ulykkesforsikring for 
borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats i 
kommunen, jf. servicelovens § 18 a. Udgifterne hertil skal konteres på den nuværende 
funktion gruppering 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde på funktion 5.72.99. 
 
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018.  

Ad 30 Præcisering af konteringsreglerne på funktion 8.28.17 
På funktion 8.28.17 præciseres det, at tilgodehavender, der eksisterer ved årets ud-
gang, men som først indbetales i nyt regnskabsår skal registreres på funktion 8.28.14 
Tilgodehavender i betalingskontrol. Det præciseres endvidere, at kort gæld, der eksi-
sterer ved årets udgang, men som først betales i nyt regnskabsår skal registreres som 
en forskydning under kortfristet gæld på f.eks. funktion 8.52.56 Anden kortfristet gæld 
med indenlandsk betalingsmodtager. 
 
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2017. 
 
Ad 31 Præciseringer på funktion 8.38.37 
I konteringsreglerne til gruppering 002 på funktion 8.38.37 præciseres det, at gruppe-
ringen også omfatter frivilligt tilbagebetalt særlig støtte. 
 
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018. 
 
 
Ad 32 Øvrige ændringer og præciseringer 
 
a) Der er enkelte rettelser af sproglig karakter i konteringsreglerne vedr. den centrale 

refusionsordning på funktion 5.22.07. Derudover foretages konsekvensrettelser af 
gruppering 106-108 på funktion 5.22.07 i konteringsreglerne på baggrund af æn-
dringer i forbindelse med 44. omgang rettelsessider til Budget- og regnskabssy-
stemet.  

 
b) Det præciseres i konteringsreglerne til gruppering 001 Myndighedsudøvelse under 

funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger, at udgifter til visse myndighedsopga-
ver skal konteres særskilt på funktionerne 6.45.53-6.45.58. Fx skal myndigheds-
udøvelse på ældreområdet konteres på 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapom-
rådet. 
 

c) Paragrafhenvisningen på gruppering 012 på funktion 8.51.52 er rettet i kapitel 3.8, 
således at der er overensstemmelse med paragrafhenvisningen i kapitel 4.8. 
 

d) Ved orienteringsskrivelse af 5. juli 2017 blev af reglerne for artskontering ved 
medfinansiering af ydelser mv., som udbetales af Udbetaling Danmark, ændret. I 
forlængelse heraf præciseres det, at begravelseshjælp skal konteres med art 4.6. 
Konteringsreglerne på funktion 4.62.90 gruppering 004 konsekvensrettes. 
 

e) Momspositivlisten i afsnit 2.6 er opdateret, og den nye momsrefusionsbekendtgø-
relse er indsat i kapitel 9. Kommunerne vil i januar 2018 modtage et særskilt orien-
teringsbrev om ændringerne. 
 

f) Der foretages en lang række mindre redaktionelle ændringer, herunder primært 
med henblik på at skabe overensstemmelse mellem titler på funktioner og gruppe-
ringstitler i hhv. kapitel 3 og 4.  
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Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:  
 
Afsnit Side Punkt 
Kapitel 2   
2.6 9-12 32e) 
Kapitel 3   
3.0 1 32f) 

3.2 1-2 32f) 

3.3 1 1 

3.3 1-2 32f) 

3.3 2 2 
3.3 3 3 
3.4 1 32f) 
3.5.1 1 25 
3.5.1 1 4 
3.5.1 1-3 5 
3.5.1 2 6 
3.5.1  3 7 
3.5.2 1-3 25 
3.5.2 1-3 8 
3.5.2 1 9 
3.5.2 1 10 
3.5.2 1 11 
3.5.2 2 12 
3.5.2 3 13 
3.5.3 1-2 25 
3.5.4 1 15 
3.5.4 1-4 25 
3.5.4 1-4 14 
3.5.4 1 16 
3.5.4 2 17 
3.5.4 4 19 
3.5.4 3 11 
3.5.5 1-2 20 
3.5.5 2,4 21 
3.5.7 2 23 
3.5.7 4 24 
3.5.7 4 25 
3.5.8 4 26 
3.5.9 4 32f) 
3.5.9 5 27 
3.5.9 6 29 
3.6 1 32f) 
3.7 3 32f) 
3.8 1-2 32f) 
3.8 3 32c) 
3.9 1 32f) 
Kapitel 4   
4.0 4, 14 32f) 
4.1 4, 8-9 32f) 
4.3 2, 3, 7-8, 11 32f) 
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Afsnit Side Punkt 
4.3 6-7 1 
4.3 10 2 
4.3 10-11 3 
4.4 4 32d) 
4.5.1 1 32a) 
4.5.1 1 4 
4.5.1 1, 3-11 5 
4.5.1 4 25 
4.5.1 5-6 6 
4.5.1 11 7 
4.5.2 1-11 8 
4.5.2 3, 6, 8, 10, 11 25 
4.5.2 3 9 
4.5.2 5 10 
4.5.2 5 11 
4.5.2 7-8 12 
4.5.2 10-11 13 
4.5.3 3, 5, 7-8 32f) 
4.5.3 5, 9 25 
4.5.4 1-15 14 
4.5.4 2, 4, 5, 7-15 25 
4.5.4  2, 4 15 
4.5.4 4 16 
4.5.4 9 17 
4.5.4 10 18 
4.5.4 14 19 
4.5.4 13 11 
4.5.5 1-5 20 
4.5.5 6, 8 32f) 
4.5.5 8, 10 21 
4.5.6 4 32f) 
4.5.7 4-7 22 
4.5.7 4-6 23 
4.5.7 4-7, 10 13 15, 16, 

22, 26 
32f) 

4.5.7 16-17 24 
4.5.8 2, 11, 19, 21 32f) 
4.5.8 16, 19 26 
4.5.9 17, 19, 22, 24 32f) 
4.5.9 22-23 28 
4.5.9 23 27 
4.5.9 24 29 
4.6 3, 10-11 32f) 
4.6 4 32b) 
4.6 8 23 
4.7 2, 4-7, 11-12 32f) 
4.8 2, 4, 6-7, 10, 14-16 

og 18-20 
32f) 

4.8 3 30 
4.8 9 31 
4.9 4-5, 7, 10-11, 14, 25 32f) 
Kapitel 9   
9.0 1 32e) 
9.1 1-7 32e) 
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Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til bud-
regn@oim.dk.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jonatan Kjældgaard Kristensen/ 
Nicolai Abildskov Pallisborg 
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